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WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en wethouders delen mee dat zij voornemens zijn een vergunning ingevolge de Wet
milieubeheer te verlenen aan M.L.M. Hoenselaar voor een veehouderij aan Paradijs 40 in Eisendorp.
U kunt de aanvraag en de ontwerpmilieuvergunning inzien van 22 februari 2010 tot en met 5 april 2010 bij
Loket Bouwen en Wonen in het gemeentehuis aan Ridderplein 1 in Gemert. Dit kan op maandag van
09.00 tot 12.30 uur en van 17.00 tot 19.00 uur, op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot
12.30 uur. Ook kunt u een afspraak maken om buiten de bezoekuren de ontwerpmilieuvergunning in te
zien.
Gemotiveerde zienswijzen kunnen tot en met 5 april 2010 schriftelijk bij ons worden ingediend. De ingediende zienswijzen '!I{orden ook ter inzage gelegd.
Bij het indienen van zienswijzen kan men verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
De zienswijzen moeten worden ondertekend en tenminste bevatten:
a. uw naam en adres;
b. de datum;
c. een omschrijving van het besluit waartegen de zienswijzen zijn gericht;
d. de gronden van de zienswijzen.
Indien daarom verzocht wordt, kan een openbare hoorzitting worden gehouden. Hierbij krijgt men de
gelegenheid tot een gedachtewisseling tussen de belanghebbenden over de ontwerpmilieuvergunning.
Tijdens deze hoorzitting kan men mondelinge zienswijzen inbrengen tegen de ontwerpmilieuvergunning.
De aandacht wordt er op gevestigd dat naar aanleiding van de later te nemen besluiten beroep kan worden
ingesteld door:
- degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit;
- de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het
ontwerpbesluit;
.
- degenen die zienswijzen tegen eventuele wijzigingen die bij het nemen van de besluiten ten opzichte van
het ontwerp daarvan worden aangebracht;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben
ingebracht tegen het ontwerpbesluit
Postadres

Gemert, 17 febru~

Postbus 10.000

Namen~~2enwe~

5420 DA Gemert

Gemeentehuis
Ridderplein 1
Gemert

Telefoon
(0492) 37 85 00

Fax
(0492) 36 63 25

/

.

~~.

.L.e. Jense
/ IjOOfd~!:Ij, : elijK'e Ontwikkeling

W""bOrd

emailadres
gemeente@gemertbakelnl

Bankrekening
28.50.02708

Postbankrekening
10.69661

De door 1I verstrekte gege\cns wilen allcen worden gebruik1: VOOf her doel W8atVOOf u ze heeH verstre~1. Vcrwcrking van deze gegevens vindt pla~lIs overeenkomsli'g de Wet beschernling
persoonsgegevens. Voor meer infonnatie verwijzcn wij u naar onze algemene privacyfolder (beschikbaar bij Loket Bouwcn en Wonell) ofop onze inlcmetsite \N\\;\V Ci..:::mcn·l.!akt:l.nJ Mogdijk
.kan fe<Jen de mhoud van deze briefbczwaar worden gemaal..1. Ais dcze n~()l~clijkheid in de brief niet is aange<.:;',even ellu bezwaar Will makcn.. "neemt l! dan direct CQntaCl op mel de atCJeling Besruur
Managemcnl CIl Ondersteulljll~

~

'"o
N

WM/4161

gemeente

Gernert-Bakel

ONTWERPBESCHIKKING WET !\nIUEUBEHEER

Op 19 november 2008 is een aanvraag ingekomen om een vergunning ingevolge artikel 8.1 Wet
milieubeheer voor het oprichten en in werking hebben van een vleeskuikenbedrijfaan de
Paradijs 40 in Eisendorp, kadastraal bekend sectie P, nummers 752 en 753.
De navolgende bescheiden maken deel uitvan de aanvraag:
Aanvraag Wet milieubeheer,ingekomen 19 november 2008, vervangen en ingekomen
27februari 2009 (vervangt voorgaand exemplaar), gedeeltelijke aanvulling ingekomen
8 april 2009, gedeeltelijke wijziging ingekomen 2 oktober 2009;
Tekening Wet mifieubeheer, ingekomen d.d. 19 november 2008, vervangen en
ingekomen 27 februari 2009, aangevuld en ingekomen 8 april 2009, vervangen en
ingekomen 2 oktober 2009 (tekening 2 oktober 2009 vervangt aile voorgaande
exemplaren);
Akoestisch onderzoek, ingekomen 19 november 2008 (in pakket aanvraag), vervangen en
ingekomen op 27 februari 2009 (in pakket aanvraag), aangevuld 15 mei 2009, aangevuld
2 oktober 2009;
Fijn stof onderzoek, ingekomen 6 april 2009, vervangen en ingekomen 15 mei 2009
(vervangt voorgaand exemplaar), aangevuld en ingekomen 15 juni 2009, aangevuld
2 oktober 2009, aangevuld 24 december 2010;
Geurberekeningen, ingekomen 8 april 2009, vervangen en ingekomen 15 mei 2009
(vervangen voorgaande exemplaren), aangevuld 15 juni 2009, aangevuld 2 oktober 2009;
Beschrijving olievernevelsysteem, ingekomen 15 mei 2009 (vervangt voorgaande
beschrijving in bijlage 5 van het aanvraagformulier d.d. 27 februari 2009);
Beschikking proefstalstatus door VROM, ingekomen 12 juni 2009;
Rapport olieverneveling I fijn stof door ASG, ingekomen 29 januari 2009 (ook ingediend
als onderdeel van aanvraag 27 februari 2009);
MER stukken; definitief ingekomen op 3 september 2008;
Opmerkingen op de MER ingekomen 17 oktober 2008 en 22 oktober 2008;
Advies Mer commissie 17 december 2008, ingekomen 23 december 2008;
Ontwerp intrekkingbeschikkingen t.b.v. Paradijs 40, ingekomen 13 januari 2010 en
25 januari 2010;
Aagro-stacks berekening, ingekomen 25 januari 2010, aangevuld en ingekomen
9 februari 2010;
Leaflet oliefilmsysteem met drukleidingen, ingekomen 10 december 2010.
Deze bescheiden leveren voldoende informatie op voor een goede beoordeling van de aanvraag.
De bescheiden maken deel uit van deze beschikking.
PROCEDURE
De procedure is uitgevoerd overeenkomstig hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer en Afdeling
3.4 van de Aigemene wet bestuursrecht.
Co6rdinatie
In de onderhavige aanvraag is sprake van bouwwerkzaamheden waarvoor een bouwvergunning is
vereist. De coordinatieregeling conform artikel 8.5, lid 2 Wet milieubeheer is van toepassing. De
wijziging voor het bouwblok is reeds afgehandeld (herziening bestemmingsplan juli 2009).
Daarnaast is ook de aanvraag bouwvergunning ingediend onder nummer 08.0447 (BWT).
Conform vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State was het
niet toegestaan planologische aspecten te betrekken bij het al dan niet verstrekken van een
vergunning op grond van de Wet milieubeheer (Wm). Hierdoor kon er een situatie ontstaan dat de
aanvraag om een Wm-vergunning niet in overeenstemming was met het ter plaatste geldende
bestemmingsplan. Door de WRO is er een nieuwe bepaling toegevoegd aan artikel 8.10 Wm.
Volgens deze nieuwe bepalingmoet de vergunning ook geweigerd worden als er door verlening
strijd zou ontstaan met het bestemmingsplan. Toetsing aan het bestemmingsplan Buitengebied
2006 en de herziening van het bestemmingsplan juli 2009, leert dat deze strijdigheid niet bestaat.
Op grond van artikel 8.10 lid 3 bestaat er geen reden de vergunning te weigeren.
Overigens treedt de gevraagde Wm-vergunning in zijn geheel niet in werking zolang de vereiste
bouwvergunning(en) niet is (of zijn) verleend (Wet milieubeheer, art 20.8) .
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INRICHT!NG EN SITUERING
De inrichting valt onder andere onder de volgende categorie van hetlnrichtingen- en
vergunningenbesluit milieubeheer: 8.1, lid a, het kweken, fokken, mesten, houden, verhandelen,
verladen of wegen van dieren.
De omgeving van de inrichting kan worden omschreven als agrarisch gebied. De inrichting ligt
buiten de 250 meterzone ten opzichte van een aangewezen kwetsbaar natuurgebied. Het gebied
is aangewezen als Landbouwontwikkelgebied (log) in het kader van de Reconstructiewet.
DE AANGEVRAAGDE VERGUNNING
In verband met het oprichten van een vleeskuikenbedrijf wordt een oprichtingsvergunning ex.
artikel 8.1 Wet milieubeheer aangevraagd. De oprichting van dit bedrijf is onderdeel van het
verplaatsen van het huidige bedrijf aan de Vlagberg 33 in Sint Anthonis. De verplaatsing wordt
gedaan in het kader van de reconstructie van het buitengebied.
De milieuvergunning van 24 oktober 2000 en de veranderingsvergunning van 2 december 2002
voor het adres Vlagberg 33 in Sint Anthonis worden geheel ingetrokken. Dit is een voorwaarde in
het kader van de verplaatsing. Op 11 januari 2010 is het ontwerpbesluit genomen om deze
vergunningen volledig in te trekken.
In tabel 1 is een overzicht gegeven van het totale aantal aangevraagde dieren.
T abe11 A angevraaglde Sl't ua f Ie
Dieren per categorie
E5.6 Vleeskuikens*
E5.6 Vleeskuikens*
E5.6 Vleeskuikens*
E5.6 Vleeskuikens*
Totaal

(afdeling
(afdeling
(afdelinq
(afdelinq

1)
2)
3)
4)

Aantal
dieren
50.000
50.000
50.000
50.000

* BWL 2005.1 O. Vi en BWL 2009.17; Mlxluchtventll<Jtle
emissiereductie fijn stof

Dierplaatsen
50.000
50.000
50.000
50.000

ouE/s/dier oUE/s
0,24
0,24
0,24
0,24

12.000
12.000
12.000
12.000

48.000
In

I

NH 3
NH 3
factor I totaal
0,037
1.850,0
0,037
1.850,0
0,037
1.850,0
0,037
1.850,0
..

7.400,0

combln<Jtle met olrefilmsysteem met drukleldlngen; 50%

In aile stallen vindt tevens olieverneveling plaats. De uitstroming van de ventilatielucht is
horizontaal.
De afkorting ~UE staat voor Europese odour units. Hiermee wordt de geurbelasting van een
veehouderij getalsmatig per tijdseenheid uitgedrukt.
De emissiefactor (NH 3 factor) geeft de emissie per dierplaats weer. De ammoniakemissie (NH 3
emissie) wordt berekend door het aantal te houden dieren te vermenigvuldigen met de
emissiefactor.
De ammoniak uitstoot vanuit de stal en de geurbelasting, vormen milieuaspecten waarop bij
aanvragen om een vergunning voor een veehouderij in het bijzonder wordt getoetst.
BEOORDEUNG VAN DE AANVRAAG
Onderhavige aanvraag Wet milieubeheer is, met inachtneming van de artikelen 8.8 en 8.9 van
deze wet, naast overige milieuaspecten specifiek getoetst aan:
1. Voor zover het de ammoniakbelasting betreft:
a. de Wet ammoniak en veehouderij d.d. 8 mei2002, Wav;
b. Regeling ammoniak en veehouderij d.d. 8 mei 2002 (Stcrt. Nr. 82, 1 mei 2002), Rav;
c. Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij d.d. 1 april 2008 (Staatsblad 2005, nr
675, d.d. 8 december 2005);
d. Het rapport stallucht en planten (IPO 1981);
2. Voor zover het de geurbelasting betreft
a. Wet geurhinder en veehouderij d.d. 1 januari 2007 (Staatsblad 531, d.d. 7 november
2006), Wgv;
b. Regeling geurhinder en veehouderij d.d. 1 januari 2007 (Stcrt nr. 246, d.d. 18 december
2006), Rgv
3. Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer(Barim) d.d.1 januari 2008 (Stb 2007,
415, 19 oktober 2007);
4. De Wet milieubeheer, Wm;
5: Ovtlrigt:; aspecterT
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1. AMMONIAKEMISSIE in relatie tot KWETSBARE GEBIEDEN
De ammoniakemissie uit de dierenverblijven is getoetst aan de Wet ammoniak en veehouderij.
Ammoniakemissie uit andere bronnen dan dierenverblijven (incl. uitloop) van veehouderijen zoals
mest be- of verwerken en de opslag van mest buiten de dierenverblijven wordt niet beoordeeld
met de Wet ammoniak en veehouderij.

Ammoniakemissie
De ammoniakemissie is berekend conform de Regeling ammoniak en veehouderij (Regeling van
8 mei 2002, Stcrt. 82). Het veebestand waarvoor thi3ns vergunning wordt gevraagd, veroorzaakt
gelet op de emissiefactoren, genoemd in Regeling ammoniak en veehouderij, een emissie van
7.400,0 kg amllloniak per jaar (zie tabel 1). De emissie neelllt op deze locatie ten opzichte van de
bestaande situatie toe met 7.400,0 kg ammoniak.
Artikel 4 van de Way stelt dat:
"Een vergunning voor het oprichten van een veehouderij wordt geweigerd, indien een tot de
veehouderij behorend dierenverblijf geheel of gedeeltelijk is gelegen in een zeer kwetsbaar
gebied, dan wei in een zone van 250 meter rondom een zodanig gebied."
De dierenverblijven zijn niet gelegen in een zeer kwetsbaar gebied, dan wei in een zone van 250
meter rondom een zondanig gebied. Op basis van artikel 4 Way hoeft de vergunning derhalve niet
geweigerd te worden.

Besluit huisvesting
Op 1 april 2008 is het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij (Besluit huisvesting) in
werking getreden. In bijlage 1 van het Besluit huisvesting zijn voor verschillende diercategorieen
maximale emissiewaarden vastgesteld. Op grond van dit besluit (art. 2) mogen, voor de
diercategorieen waarvoor maximale emissiewaarden zijn aangegeven, geen
huisvestingssystemen toegepast worden die hoger zijn dan qeze maximale emissiewaarden.
Voor vleeskuikens zijn maximale emissiewaarden opgenomen in bijlage 1. De aangevraagde
situatie voldoet aan deze maximale emissiewaarden uit het Besluit huisvesting.

GPBV-installatie
Gpbv-installatie staat voor gerntegreerde preventie en bescherming van verontreinging- installatie.
Hiermee worden installaties bedoeld die vallen onder Richtlijn 96/61/EG (IPPC). Ais zodanig zijn
aangewezen 'installaties' (gehele inrichting) in de intensieve veehouderij met meer dan 40.000
plaatsen voor pluimvee of meer dan 2.000 plaatsen voor mestvarkens (>30 kg) of meer dan 750
plaatsen voor zeugen.
Gelet op de omvang van de veehouderij met meer dan 40.000 stuks pluimvee, valt de inrichting
onder de Richtlijn 96/61/EG (IPPC) en is dus een gpbv-installatie. De richtlijn heeft als
uitgangspunt dat emissies moeten worden voorkomen en, wanneer dat niet mogelijk is, zoveel
mogelijk moet worden beperkt.

Beleidslijn IPPC omgevingstoets ammoniak enveehouderij
Omdat de ammoniakemissie 'aantal dieren aangevraagd * BBT norm' hoger is dan 5.000 kg NH 3
(200.000 * 0,045 kg NH 3 = 9.000 kg NH 3 ), hebben wij tevens de Beleidslijn IPPC omgevingstoets
toegepast. Oit betekent dat voor het meerdere dan 5.000 kg NH 3 , er verdergaande technieken
toegepast dienen te worden dan BBT. Onderstaande berekening is ter beoordeling of de aanvraag
voldoet aan de beleidslijn IPPC.
1. Vergunde situatie bij toepassing BBT
Totaal

=

2. Aangevraagde situatie bij toepassing SST
200.000 * 0,045 kg NH 3

=

9.000 kg NH 3

3. Verschil aangevraagd BST -/- vergund SST
9.000 kg NH 3 -/- 0 kg NH 3

=

9.000 kg NH 3
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4. Verdelen aantal kilogrammen over 3 categorieen van de beleidslijn
0- 5.000 kg NH 3
=
5.000 kg NH 3
5.000 - 10.000 kg NH 3
=
4.000 kg NH 3 (9.000 -1- 5.000)
5. Bepalen aantal dieren per categorie van de beleidslijn
0- 5000. kg NH 3
=
5.000 I 0,045 =111.112 dieren (afgeron
=
4.000/0,045 =88.889 dieren (afgerond
5.000 - 10.000 kgNH 3
6. Aantal dieren vermenigvuldigen met bijbehorende emissiefactor BBT I >BBT
0-5.000kgNH 3
=
111.112*0,045kgNH3 =
5.000,04kgNH 3
5.000 -10.000 kgNH 3
=
88.889 * 0,037 kg NH 3 =
3.288,89 kg NH 3
7. Tel stap 1 en 6 bij elkaar op
o kg NH 3 + 5.000,04 kg NH 3 + 3.288,89 kg NH 3

=

8.288,93 kg NH 3

8. De aangevraagde ammoniakemissie mag niet meer bedragen dan de uitkomst onder 7.
De aangevraagde hoeveelheid ammoniakemissie, 7.400 kg NH 3 , blijft onder de
ammoniakemissie die gehaald mag worden met toepassing van de Beleidslijn IPpe
omgevingstoets, te weten 8.288,93 kg NH 3 (zie stap 7). Toetsing aan de voorwaarde toont
aan dat er voldaan wordt aan de Beleidslijn.
Of er sprake is van toepassing van de BBT dient afgeleid te worden uit de door de Europese Unie
opgestelde referentiedocumenten (BREF's). Omdat het aangevraagde systeem een minstens
even lage ammoniakemissie heeft als de systemen die BBT zijn volgens de BREF, is dit
aangevraagde systeem ook BBT. In navolging van deze redenering aanvaarden wij de
aangevraagde stalsystemen met olieverneveling als BBT. De aanvraag voorziet derhalve in de
eisen die via de IPpe aan de bedrijfsvoering worden gesteld. Het bedrijf voldoet aan de best
beschikbare technieken (BBT). Op basis van artikel 3, lid 3 Wav, is er geen reden de vergunning
te weigeren.
De oprichting betreft een verplaatsing van het bedrijf aan Vlagberg 33 in Sint Anthonis naar de
nieuwe locatie aan Paradijs 40 in Eisendorp. De milieuvergunning van 24 oktober 2000 en de
veranderingsvergunning van 2 december 2002 aan Vlagberg 33 in Sint Anthonis moeten geheel
ingetrokken gaan worden. Deze intrekking is een voorwaarde vanuit de verplaatsingsregeling. Het
aantal dieren waarvoor de milieuvergunning(en) wordt ingetrokken, is weergegeven in tabel2.
T abe12 MT
I leuvergunnmg VI aglberg 33 , S'In t A nth onls

Dieren per categorie

Aantal
dieren
33.928
44.000
420

E5.2
Vleeskuikens
E5.100 Vleeskuikens
D3.100.1 Vleesvarkens
Totaal
E5.2 Geperforeerde vloer met strooiseldroging

Dierplaatsen
33.928
44.000
420

NH3
factor
8.142,7 0,014
10.560,0 0,08
9.660,0
2,5

ouE/s/dier oUE/s
0,24
0,24
23,0

28.362,7

NH3
totaal
475,0
3.520,0
1.050,0
5.045,0

N8: Op 6 mei 2009 is de RAV gewijzigd. Hierbij zijn tevens enkele systeemnummers gewijzigd:
Systeemnummer E5.9 is gewijzigd in systeemnummer E5.1 00;
Systeemnummer 03.4.1 is gewijzigd in systeemnummer 03.100.1

Met de oprichting van het bedrijf aan Paradijs 40 wordt er 7.400,0 kg ammoniak toegevoegd op
een locatie waar nu geen ammoniakemissie en ammoniakdepositie plaatsvindt. Deze oprichting
wordt gedaan in samenhang met het verplaatsen (en saneren) van het bedrijf op de locatie
Vlagberg 33 in Sint Anthonis, op ongeveer 6.730 meter van de aangevraagde locatie. Met de
verplaatsing van dit bedrijf wordt er 5.045,0 kg ammoniak weggenomen (zie tabel 2). Het verschil
tussen de oprichting (toename ammoniak) en de verplaatsing (afname ammoniak) is een totale
toename van 2.355,0 kg ammoniak per jaar. Om ook deze toename nog te reduceren, is elders
ook ammoniak aangekocht (zie ontwerpintrekking gemeente Boxmeer, behorende bij de
aanvraag). Dit betreft 2.290 kg ammoniak. In totaal betreft de oprichting aan.de locatie Paradijs 40
dan een toename van 65 kg ammoniak per jaar (2.355 -/- 3.290).
Betreffende deammoniakdepositie vindt er een toename plaats bij het oprichten van het bedrijf,
maarvindt er tegelijkertijd een afname plaats bij deverplaatsing en sanering van het bedrijf aan
<ieVlagberg33 in Sint Anthonis. Detotale ammoniakdepositiezal echter wei toenemen, omdater
Ontwerpbeschikking Paradijs 40, Eisendorp
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minder depositie af zal nemen door de verplaatsing, dan dat er depositie toeneemt door de
nieuwvestiging. De vergelijking van ammoniakdepositie is te maken door de gegevens in de MER
van de te verplaatsen locatie (zie tabel6, biz 41, MER d.d. 3 september 2008) te vergelijken met
de gegevens van de aangevraagde situatie (zie tabel 12, biz 54, MER d.d. 3 september 2008) De
uiteindelijke toename op het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied (Deurnseen Mariapeel) is 0,19
mol/N/ha/jr. Met als toevoeging hierop degedeeltelijke intrekking in degemeente Boxmeer, vindt
er een totale afnalTle plaatsvan 0,73 moi/N/ha/jr. Het geheel overzien is dan de uiteindelijke
afname op het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied 0,09 moIlN/ha/jr (verschil toename vanuit
Paradijs 40 en afname vanuit 2 locaties samen).
Dekritische depositiew2larde van de "Deurnse Peel en Mariapeel" is 400 mol stikstofdepositie per
hectare per jaar. De huidige achtergrondconcentratie is vele malen hoger dan deze kritische
depositiewaarde. Het toetsingskader van de Natuurbeschermingwet staat momenteel nog steeds
ter discussie. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Gemert-Bakel is
geen bevoegd gezag in het kader van de Natuurbeschermingwet Aan de ondernemer is kenbaar
gemaakt dat het mogelijk is dat voor deze uitbreiding ook een Natuurbeschermingswet vergunning
noodzakelijk is en/of dat het noodzakelijk is om meer ammoniakdepositie te salderen. Dit laatste is
in gang gezet door een intrekking te doen in de gemeente Boxmeer (zie ingekomen stukken).
Een mogelijkevergunningplicht in het kader van de Natuurbeschermingswetisgeen
aanhoudingsgrond of weigeringsgrond voorde milieuvergunning.
Op grond van de Way is er geen reden om de aangevraagde activiteit niet toe te staan.

Directe ammoniakschade
Het rapport Stallucht en Planten is gebruikt als toetsingskader ten aanzien van mogelijke directe
ammoniakschade. In dit rapport is opgenomen dat er een minimale afstand tussen de inrichting en
de teelt van coniferen van minimaal 50 meter en 25 meter voor gewone teelten (b.v. loofbomen,
fruitbomen, enz.) moet zijn. Aan deze afstanden uit het rapport Stallucht en Planten wordt voldaan.
2. GEURHINDER

individuele stankhinder
Per 1 januari 2007 is de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) en de bijbehorende Regeling
geurhinder en veehouderij (Rgv) in werking getreden. In artikel 3, lid 1 en artikel 6, lid 1 van de
Wgv wordt wat betreft geurbelasting een onderscheid gemaakt tussen een veehouderij gelegen
binnen een concentratiegebied en een veehouderij gelegen buiten een concentratiegebied.
Gemert-Bakel is geheel gelegen binnen een concentratiegebied. Derhalve zijn sub a en b van
artikel 3, lid 1 en sub a en b van artikel 6, lid 1 van toepassing op de beoordeling van de
geurbelasting in Gemert-Bakel.
Op 28 juni 2007 is de 'Verordening gebiedsgericht agrarisch geurbeleid' goedgekeurd door de
gemeenteraad. Voor de bebouwde kom van Eisendorp en De Rips isafgeweken van de wettelijke
normen uit de Wgv. De geurgevoelige objecten in de bebouwde kom van de overige kerkdorpen
worden met de wettelijke geurnormen voldoende beschermd. De locatie Paradijs 40 is gelegen in
de invloedsfeer van het gebied waarvoor de geurverordening vastgesteld is. De aangepaste norm
voor eengeurgevoelig object binnen de bebouwde kom is daarom de toetsingsgrond voor deze
vergunningaanvraag. Voor de overige normen dient aansluiting gezocht te worden bij de wettelijke
normen uit artikel 3 van de Wgv.
Binnen de inrichting zijn aileen diercategorieen aanwezig waarvoor geuremissiefactoren zijn
vastgesteld. Deze geuremissiefactoren zijn vermeld in de Regeling geurhinder en veehouderij.
Artikel 3, eerste lid, sub a van de Wgv, gewijzigd door middel van de verordening, stelt dat een
vergunning wordt geweigerd, indien de geurbelasting van de veehouderij tot een geurgevoelig
object binnen de bebouwde kom, meer bedraagt dan 1,5 odour units per kubieke meter lucht
(ouE/m 3 ).
Artikel 3, eerste lid, sub b van de Wgv stelt dat een vergunning wordt geweigerd, indien de
geurbelastingvan de veehouderij tot een geurgevoelig object buiten de bebouwde kom, meer
bedraagt dan 14,0 odour units per kubieke meter lucht (ouE/m 3 ).
Artikel 3, tweede lid, sub b van de Wgv stelt in afwijking van het eerste lid de afstand tussen een
veehouderij en een geurgevoelig object dat onderdeel uitmaakt van een andere veehouderij, of dat
op of na 19 maart 2000 heeft opgehouden deel uit te maken van een veehouderij buiten de
bebouwde kom ten minste 50 meter bedraagt.
Het aantal oUE/m 3 wordt berekend met inachtneming vanhet verspreidingsmodel "V-Stacks
vergunJ'l ing".
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Aangevraagde situatie
In tabel 3 zijn de brongegevens van het bedrijf weergegeven in de aangevraagde situatie, Tabel 4
geeft de geurbelasting aan op de geurgevoelige locaties binnen en buiten de bebouwde kom.
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Paradijs 23
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Langstraat 11
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Geurbelasting
(ouE/m 3 )
4,76
6,33
5,19
4,43
11,36
3,72
5,16
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0,39
3,45

Berekening van de aangevraagde geurbelasting middels het verspreidingsmodel "V-Stacks
vergunning", toont aan dat er voldaan wordt aan de geurnormen uit de gemeentelijke verordening
en de wettelijke normen uit artikel 3, lid 1 van de Wgv.
Tevens wordt voldaan aan de vereiste vaste afstanden tussen een veehouderij tot een
geurgevoelig object dat onderdeel uitmaakt van een andere veehouderij of dat op of na
19 maart 2000 heeft opgehouden deel uit te maken van een andere veehouderij (art, 3 lid 2 Wgv),
Vaste afstanden
Los van de voorwaarden uit artikel 3 van de Wgv, dient ook voldaan te worden aan artikel 5 van
de Wgv, Hierin is vermeld dat er een minimale afstand van 25 meter tussen de buitenzijde van het
dierenverblijf tot de buitenzijde van een geurgevoelig object buiten de bebouwde kom gehouden
moet worden, Bij de locatie Paradijs 40 wordt voldaan aan deze afstand. Er wordt derhalve
voldaan aan artikel 5 van de Wgv.
Conclusie
Toetsing aan de Wet geurhinder en veehouderij toont aan dat op basis van het aspect
geurbelasting er geen reden is goedkeuring aan deze aanvraag te onthouden.
3. BESLUIT ALGEMENE REGELS vaal' INRICHTINGEN MIUEUBEHEER
Op 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer in werking getreden
(Barim). Dit Besluit is ook wei bekend als "Barim" (ook wei genoemd het Activiteitenbesluit). In Barim
zijn voor verschillende activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden algemene
voorschriften opgenomen.
Met Barim wordt de vergunningplicht op grond van de Wet milieubeheer voor de meeste inrichtingen
opgeheven. Aileen zogenaamde gpbv-inrichtingen en inrichtingen die vallen onder een categorie
genoemd in bijlage 1 van Barim blijven vergunningplichtig op grond van de Wet milieubeheer, De
bedrijven waarvoor de vergunningplicht blijft bestaan zijn in Barim gedefinieerd als type-C
inrichtingen,
Gpbv-inrichtingen worden niet gezien als type C-bedrijven, maar blijven voor aile activiteiten
vergunningplichtig, Voor de opslag van propaan met een inhoud tot maximaal 13 m 3 kunnen bij
gpbv-inrichtingen echter wei voorschriften (of overgangsrecht) uit Barim van toepassing zijn.
Omdat het hier twee nieuw te plaatsen tanks betreft, is er in deze situatie geen overgangsrecht
van toepassing, Er worden voorschriften toegevoegd aan de vergunning, welke afgeleid zijn uitde
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 19 (Opslag van propaan, juni 2008, VROM).
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4. WET MILlEUBEHEER

Mifieueffectrapportage
De activiteit waarvoor vergunning wordt aangevraagd leidt tot een overschrijding van de
drempelwaarden van onderdeel C en D van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage
1994.Dit betekent dat ereen milieueffectrapportage (MER) dient te worden opgesteld.
Het MER is opgesteld ten behoeve van de besluitvorming in hetkader van een aanvraag om
vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een vleesvarkenshouderij. Het MER is bedoeld
om de gevolgen van de voorgenomen activiteit voor het milieu inzichtelijk te maken en zo de
milieubelangen een volwaardige plaats bij de besluit\iorming op de aanvraag te geven.
Het verloop van de MER-procedure
De MER-procedure is van start gegaan op 4 september 2007 met de ontvangst van de in opdracht
van de heer Hoenselaar opgestelde Startnotitie voor het MER. Bij brief van 19 september 2007
hebben wij de Commissie voor de milieueffectrapportage in de gelegenheid gesteld ons te
adviseren over de te geven richtlijnen voor het MER. De Startnotitie isop 21 september 2007
gepubliceerd in het "Gemerts Nieuwsblad". Gedurende 6 weken is een ieder in de gelegenheid
gesteld om te reageren op de ter inzage liggende Startnotitie. Er zijn twee inspraakreacties
ontvangen. Deze zijn tijdig binnengekomen en daarom ontvankelijk. De reacties, zover als van
toepassing op het MER zijn betrokken in de richtlijnen.
De Commissie voor de m.e.r. ("de Commissie") is op 1 november 2007 op locatiebezoek geweest.
Op 12 december 2007 hebben wij het richtlijnenadvies van de Commissie ontvangen.
Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gemert-Bakel heeft op
18 december 2007 de richtlijnen vastgesteld, waarin wordt aangegeven welke inhoud het op te
stell en MER moet hebben. Deze richtlijnen en wettelijke inhoudseisen dienen bij de beoordeling
van de aanvaarbaarheid van het MER als toetsingskader. Voor het opstellen van de richtlijnen is
het advies van de CommissiE; voor de milieueffectrapportage grotendeels overgenomen.
Op 10 april 2008 heeft de aanvrager het MER ingediend, waarna op 3 september 2008 het MER in
een gewijzigde versie definitief ingekomen is. Deze versie vervangt tevens de voorgaande versie.
Vervolgens heeft er een publicatie van het MER plaatsgevonden in het Gemerts Nieuwsblad
(5 september 2008). Gedurende de inzage termijn is een inspraakreactie ten aanzien van het
MER ontvangen. Deze reactie is, zover als van toepassing op het MER, betrokken in het
eindadvies van de Commissie. Daarnaast is er na de inzage termijn nog een inspraakreactie
ontvangen. Deze is ter informatie naar de Commissie en naar de aanvrager verzonden. De
Commissie heeft haar advies over het MER uitgebracht op 17 december 2008, welke op
23 december 2008 door ons per post is ontvangen.
De volgende onderwerpen zijn vermeld in de MER:
A. De wijze waarop rekening gehouden is met de mogelijke gevolgen voor het milieu bij
uitoefening van de activiteit;
B. De beschreven alternatieven;
C. Naar voren gebrachte zienswijzen en adviezen;
D. De evaluatie van de te ondernemen activiteit.

A. Mogelijke gevolgen voor het milieu
In de MER is gekeken naar de meest belangrijke en relevante (milieu)aspecten. Hierbij is een
onderscheid gemaakt naar de effecten voor ammoniakemissie I depositie, geurbelasting, fijn stof,
energie- en waterverbruik, natuur, geluid, bodem en afvalstoffen. Deze onderwerpen worden kort
toegelicht.
Ammoniakemissie I depositie
De ammoniakemissie is beoordeeld aan de hand van Wet ammoniakemissie en veehouderij
(Wav) en de bijbehorende Regeling ammoniak en veehouderij (Rav). Tevens is getoetst aan de
Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij.
De locatie aan de Paradijs 40 is nu nog in gebruik als landbouwgrond. De huidige situatie is 0 kg
ammoniakemissie per jaar. De voorgenomen activiteit, het houden van vleeskuikens in een stal
met mixluchtventilatie in combinatie met olieverneveling, veroorzaakt een jaarlijkse
ammoniakemissie van 7.400 kg ammoniak per jaar. Dit betreft een toename ten opzichte van de
hUid~e situatie.
Ontwerpbeschikking Paradijs 40, Eisendorp
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Daarentegen vindt er een (regionale) afname plaats van 5.045 kg ammoniakemissie, doordat de
oprichting aande Paradijs 40 samengaat met het verplaatsenen saneren van het bestaande
bedrijf aande Vlagberg 33 in Sint Anthonis. Afgezet tegen de oprichting vindt er een uiteindelijke
toename van 2.355 kg ammoniakemissie plaats (zie ook bladzijde 4 van deze beschikking).
Het dichtst bijgelegen Natura 2000 gebied is het natuurgebied "de Bult", welke onderdeel is van de
"Deurnse en Mariapeel". Dit gebiedis tevens aangewezen als beschermd gebied in het kader van
de Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn. De hUidige ammoniakdepositie vanuit de locatie is
o mol stikstof per hectare per jaar. Door de oprichting van het bedrijf vindt er een toename in
ammoniakdepositie plaats van 0,64 mol stikstof per hectare per jaar op dit Natura 2000-gebied.
Vanuit het te saneren bedrijf wordt de ammoniakdepositie geheel weggenomen, waardoor er een
afname plaats zal vinden van 0,45 mol stikstof per hectare per jaar op hetzelfde punt op het
Natura 2000-gebied De Bult. De toename en afname met elkaar vergeleken betekent uiteindelijk
een depositietoename van 0,19 mol.
De deposities zijn berekend middels het rekenprogramma Aagro-stacks.
Geurbelasting
Geurhinder wordt beoordeeldaan de hand van de Wet geuremissie en veehouderij (Wgv), de
bijbehorende Regeling geuremissie en veehouderij (Rgv)en de Verordening gebiedsgericht
agrarisch geurbeleid.
In de huidige situatie vindt er geen emissie van geur plaats. Door de oprichting van het bedrijf vindt
er een toename van geuremissie plaats. Toetsing toont aan dat voldaan kan worden aan de te
toetsen geurnormen uit de Wgv en de bovengenoemde verQrdening. De geurbelasting is berekend
middels het programma V-stacks vergunning.
Fijn Stof
De luchtkwaliteit wordt beoordeeld aan de hand van de Wet luchtkwaliteit. De grenswaarden voor
fijn stof binnen de Wet luchtkwaliteit zijn opgesplitst in normen voor een jaargemiddelde
concentratie en normen voor het aantal overschrijdingsdagen van het 24 uurgemiddelde van
3
50 microgram per m . In de huidige situatie vindt er een geen emissie van fijn stof door dieren
plaats. In de aangevraagde situatie zal er een toename plaatsvinden ten opzichte van de
referentiesituatie. Toetsing van de aangevraagde situatie aan de gestelde normen toont aan dat,
aileen bij toepassing van olieverneveling met een extra reductie van 60% (conform de
proefstalstatus van VROM), er geen overschrijding van deze grenswaarden plaatsvindt. De
olieverneveling is echter (nog) geen systeem dat opgenomen is in de wetgeving, maar nog in
ontwikkeling is. Hierdoor is het niet zonder meer mogelijk om met deze extra stofreductie te
rekenen. Zie verder bij 'naar voren gebrachte zienswijzenen adviezen'.
Geluid
Het bedrijf is gelegen in het Landbouwontwikkelgebied Eisendorp, een gebied dat beoordeeld
dient te worden als een agrarische omgeving met veel agrarische activiteiten. De relevante
bedrijfsactiviteiten en verkeersbewegingen die van invloed zijn op de akoestische effecten, zijn
middels een akoestisch onderzoek onderzocht. De weergegeven activiteiten zijn representatief
voor een agrarische omgeving. De voorgenomen situatie is vergunbaar binnen de gestelde
normen in de Nota geluid voor bedrijven Gemert-Bakel.
Energie en waterverbruik
Uit energieonderzoek blijkt dat zodra het bedrijf opgericht is, er sprake zal zijn van een geschat
3
elektriciteitsverbruik van 485.000 kWh en een aardgasverbruik van 166 m per jaar. Bij het
bouwen van een nieuwe stal kunnen (en dienen) diverse energiebesparende maatregelen
gerealiseerd worden, die leiden tot een verlaging van de energiekosten. Er zal onder andere
gebruik gemaakt worden van hoogfrequente verlichting met spiegeloptiekarmaturen, thermische
isolatie en good housekeeping.
Het waterverbruik wordt geschat op 9.660 m 3 leidingwater. Het water wordt voornamelijk gebruikt
als drinkwater voor de dieren en voor de reiniging van de stallen. Binnen het bedrijf zullen waar
mogelijk waterbesparende maatregelen getroffen worden.
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Natuur
Een strikte (ruillltelijke) voolWaarde voor de oprichting / aanpassing van een bouwblok in een
Landbouwontwikkelingsgebiedis dat er een goede landschapPe1ijke inpassing plaatsvindt, door
bijvoorbeeld beplanting van een bepaalde omvang te realiseren. De toetsing van deze inpassing
vindt plaats bij de ruimtelijke procedure.
Bodem
Binnen de inrichting vindt opslag plaats vanveevoeders .in silo's, olie (koolzaadolie voor
verneveling), strooiselin dierverblijven, spoelwater inde spoelgoot en spoelput en reinigings- en
ontsmettingsmiddelen. Binnen de bedrijfsvoering zullen werkprotocollen worden opgesteld, waarin
beschreven wordt, hoe er met deze opslagen omgegaan dient te worden. Daarnaast zullen er
voorschriften worden opgenomen voor de uitvoering en het gebruik Vqn de opslagen, om
bodemverontreiniging te voorkomen.
Afvalstoffen
Ais afvalstoffen kunnen aangemerkt worden: kadavers, mest, bedrijfsafval, (klein) gevaarlijk afval,
reinigingswater stallen / spoelplaats, huishoudelijk afvalwater en hemelwater.
De kadavers worden op afroep opgehaald en afgevoerd door een destructiebedrijf. De mest wordt
na iedere ronde wordt uit de stal gehaald envpn het bedrijf afgevoerd.Klein gevaarlijk afval
(bijvoorbeeld TL lampen) wordtafgevoerd naar erkende inzamelaars. Reinigingswater afkomstig
van het reinigen van de stallen wordt opgeslagen in de spoelput en diverse keren per jaar
afgevoerd.Huishoudelijk afvalwater wordt via debedrijfsriolering afgevoerd naar de gemeentelijke
riolering. Het hemelwater wordt via een waterberging ge"lnfiltreerd inde bodem en vertraagd
afgevoerd naar het oppervlaktewater.

B. De beschreven alternatieven
In de MER worden een aantal uitvoeringsvarianten behandeld. Het betreft een aantal varianten ten
aanzien van ammoniakemissie,geuremissie en uitvoering.
Ten behoeve van het vergelijken van de gevolgen voor het milieu tussen de alternatieven, is de
referentiesituatie het uitgangspunt geweest (+/-). Deze referentiesituatie is de hUidige toestand van
het perceel aan Paradijs 40. Ten opzichte van de referentiesituatie zijn de effectenop het milieu
ovelWegend negatief. Dit komt doordat in de bestaande toestand de locatie in gebruik is als
landbouwgrond en er geen dieren worden gehuisvest. De oprichting vindt echter plaats in
samenhang met de beeindiging van het bedrijf aan Vlagberg33 in Sint Anthonis. De effecten op
de te verplaatsen locatie zullen derhalve positief zijn.
In tabel 5 zijn aile relevante milieuaspecten weergegeven, met daarbij de vergelijking van aile
alternatieven.
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Referentiesituatie:
Voorkeursalternatief:
Alternatief 1:
Alternatief 2:
Meest Milieuvriendelijke

Bestaande toestand Paradijs 40
Mixluchtventilatie (BWL 2005.10) in combinatie met olieverneveling
Wesselmann energiesysteem in combinatie met olieverneveling
Chemische luchtwasser met bypassventilatoren
Alternatief (MMA): Chemische luchtwasser (BB 00.06.089/COO.06.092)

Ta bel 5 verqellikinq en afw eqinq
Referentie I Voorkeursalternatief
171ternatief I Alternatief MMA
2
situatie
Beoordelingsaspect
Horizontaal I Verticaal
I
---+/Ammoniakemissie
I
I
IGeUremiSSie -~~~
---+/I
-+/Luchtkwaliteit
.. .. ..
..
+/LAlI1moJllClkdepositi~~
-+/I GeurbeIClstinL_~
--+/I
I ~~~~~--~------+/-. _ -I Wat'erve-rbruik
+/-+/+/+/+/Spuiwater
-

I

1

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

----~~~

~_

"

~----_

~

Bij het zien van tabel 5 lijkt het dat er aileen maar negatieve milieugevolgen zijn. Ten opzichte van
de huidige situatie, een agrarisch perceel (voornamelijk landbouwgrond), is elke emissie al een
toename. Waar het in bovenstaande tabel in het bijzonder om gaat, is om te beoordelen welk
alternatief de minst negatieve gevolgen heeft.
Voor de afweging ten aanzien van het te realiseren bedrijf is naast de uitwerking van de
milieugevolgen een aanvullend niet milieugerelateerd aspect van belang, dit betreft de
investerings- en exploitatiekosten. Op basis van het MER en de investerings- en exploitatiekosten
wordt door de initiatiefnemer een milieuvergunning aangevraagd volgens het voorkeursalternatief.
Hierbij wordt de stal uitgevoerd met een mixluchtventilatiesysteem met horizontale uitstroming in
combinatie met olieverneveling.
C. Naar voren gebrachte zienswijzen en adviezen
In de termijn van 8 september 2008 tot en met 20 oktober 2008 heeft de Milieueffectrapportage ter
inzage gelegen. Op 17 oktober 2008 is een reactie ontvangen van H.M.J.M. Christiaans, per adres
Paradijs 46, 5424 TN in Eisendorp. Deze reactie is tijdig ontvangen. Op 22 oktober 2008 is een
reactie ontvangen van het Waterschap Aa en Maas. Deze reactie is niet tijdig ontvangen. Beide
8
reacties zijn doorgestuurd naar de Commissie voor advies (de 2 reactie ter informatie). De
Commissie heeft de ingediende inspraakreacties, voor zover van toepassing, meegenomen in
haar advies op de MER. Op 23 december 2008 hebben wij het eindadvies ontvangen van de
Commissie.

Weergave ingediende zienswijzen
H.M.J.M. Christiaans
De heer Christiaans geeft aan dat de keuze voor een aantal stalsystemen in het MER opmerkelijk
te noemen is, omdat deze systemen niet zijn opgenomen in de RAV. Hierdoor berusten de
emissiefactoren op aannames. Dit komt de kwaliteit van het MER niet ten goede.
Tevens wordt aangegeven dat in het LOG de gemeente Gemert-Bakel bedrijven met een
vergelijkbare omvang verplicht om te kiezen voor een stalsysteem met een luchtwasser. Bij de
keuze voor het meest wenselijke stalsysteem moet naar zijn inziens rekening worden gehouden
met de gerealiseerde ammoniakreductie, geurreductie en reductie van fijn stof. Ook hier moet de
verplichting gelden om een luchtwasser te installeren of een ander stalsysteem dat op al van deze
reducties vergelijkbaar is met de luchtwasser. In het MER vindt je de resultaten van zowel het
mixluchtsysteem in combinatie met olieverneveling, als van de chemische luchtwasser 90%.
Hieruit blijkt dat de totale NH 3 uitstoot bij het mixluchtsysteem 462% hoger ligt dan bij de
chemische luchtwasser. Ook de totale geuruitstoot in Ou IIgt bij het mixluchtsysteem aanzienlijk
hoger dan bij een chemische luchtwasser, namelijk 41 %. Het is daarom niet wenselijk dat het
voorkeursalternatief wordt toegepast, een stalsysteem met chemische luchtwasser geeft de beste
resultaten voor zowel ammoniak-, geur- en stofreductie. Het lijkt hem aannemelijk dat dit de eis
van een chemische luchtwasser 90% rechtvaardigt. Hij verzoekt het bevoegd gezag dan ook om
aileen een aanvraag milieuvergunning met chemische luchtwasser 90% in behandeling te nemen.
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Reactie bevoegd gezag
In de pluimveehouderij zijn veel ontwikkelingen gaande met betrekking tot huisvestingssystemen.
Bestaande stalsystemen worden doorontwikkeld en ook nieuwe stalsystemen worden ontwikkeld.
Voor enkele te ontwikkelen stalsystemen zijn ook al proefstalstatussen afgegeven. Het is correct
dat er in het MER system en beschreven zijn welke nog niet in de RAV zijn opgenomen. Omdat de
mogelijkheid bestaat dat bij de aanvraag of verlening van de vergunning deze systemen wei zijn
opgenomen in de RAV, zijn in het MER deze systemen toch opgenomen.

Het is correct dat in de LOG's de ondernemers gestimuleerd worden om (gecombineerde)
luchtwassers toe te passen op hun bedrijf, en zeker bij nieuw te ontwikkelen locaties. Er zijn echter
tot op heden nog maar enkele luchtwassers beschikbaar in de pluimveehouderij. Een probleem
met luchtwassers in de pluimveehouderij zijn de veren / stof welke een verstopping van het
waspakket veroorzaken. Daar staat tegenover dat er oak andere systemen ontwikkeld en
doorontwikkeld worden, mede door stimulatie van het Ministerie van VROM.
Voor het stalsysteem is door de aanvrager een proefstalstatus aangevraagd bij het Ministerie van
VROM. Bij brief van 8 juni 2009 (deze maakt onderdeel uit van de aanvraag) heeft de minister
kenbaar gemaakt dat de proefstalstatus door haar is toegekend. In deze proefstalstatus heeft zij
ook een ad vies gegeven over de toe te passen reductie voor fijn stof in verband met de
olieverneveling. Bij besluit van 22 september 2009 heeft het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Gemert-Bakel besloten am dit advies over te nemen. Tevens heeft
zij daarbij besloten dat er een overeenkomst moet komen waaruit blijkt dat er alsnog extra
reducerende maatregelen getroffen worden, wanneer blijkt dat het systeem niet voldoende bl ijkt te
functioneren. De overeenkomst is inmiddels gesloten.
Een milieuvergunning dient beoordeeld te worden zoals de aanvraag wordt ingediend. Het is niet
mogelijk am aileen een aanvraag met een bepaald systeem in behandeling te nemen en andere
aanvragen niet. De aanvraag dient op zich beoordeeld te worden De aanvraag is ingediend met
het stalsysteem mixluchtventilatie in combinatie met olieverneveling t.b.v. 60% extra stofreductie.
Er zal dan ook beoordeeld en getoetst moeten worden of deze aanvraag vergunbaar is. Een
aanvraag kan niet geweigerd worden op het feit dat er andere systemen beschikbaar zijn met een
hogere reductie.
In november 2009 heeft het Ministerie van VROM nieuwe emissiefactoren fijn stof vastgesteld.
Tevens heeft zij in november 2009 het oliefilmsysteem met drukleidingen opgenomen in de
ammoniakwetgeving. Hierbij is echter de emissiereductie van fijn stof vastgesteld op 50% in plaats
van 60%. Om deze reden is er een aanvullend fijn stof onderzoek uitgevoerd, welke wij op
24 december 2009 hebben ontvangen (deze maakt onderdeel uit van de aanvraag). Toetsing toont
aan dat nog steeds voldaan kan worden aan de wettelijke normen voor fijn stof.
Waterschap Aa en Maas
De reactie van het Waterschap Aa en Maas is niet binnen de termijn ontvangen. De reactie is wei
ter informatie doorgezonden naar de Commissie en naar de aanvrager. De gemaakte
opmerkingen hebben hoofdzakelijk betrekking op aspecten welke in de ruimtelijke procedure
beoordeeld worden. Op de reactie van het Waterschap wordt derhalve momenteel niet verder
ingegaan. De reactie is wei toegevoegd aan de stukken bij de aanvraag en Iigt ter inzage
Advies Commissie
De Commissie is van oordeel dat in het MER de essentiele informatie aanwezig is om het
milieubelang bij de besluitvorming een volwaardige plaats te kunnen geven.
De belangrijkste conclusie is dat blijkt dat het bedrijf invloed heeft op de ammoniakdepositie in een
Natura 2000-gebied, waar de kritische depositiewaarde al is overschreden. Daarmee zijn
significante gevolgen en de aantasting van de natuurlijke kenmerken niet uit te sluiten. Tevens
blijkt uit de informatie dat geen van de onderzochte alternatieven kan voldoen aan de normstelling
voor fijn stof.
Ammoniak en Natura-2000
Uit tabel 12 "Overzicht verzuringsgevoe/ige gebieden", vermeld op pagina 54 in het MER, blijkt dat
het bedrijf invloed heeft op de depositie in het Natura 2000-gebied "Deurnse Peel & Mariapeel". Bij
dit Natura 2000-gebied is sprake van een overbelaste situatie, waarin de kritische depositiewaarde
wordt overschreden door de achtergmnddepositie.
Aangezien er een zwaar overbelaste situatie heerst in het Natura 2000-gebied, is het niet uit te
sluiten dat de toename van de ammoniakdepositie door het voornemen kan leiden tot significante
negatieve gevolgen in het Natura 2000-aebied.
Ontwerpbeschikking Paradijs 40, Eisendorp
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De Natuurbeschermingswet 1998 is kaderstellend voor de vergunningverlening, Uit deze
wetgeving voigt dat in deze situatie een project aileen doorgang kan vinden als de zekerheid wordt
verkregen dat de natuurlijke kenmerken niet worden aangetast of de zogenaamde ADC-toets
wordt doorlopen,
Om te voorkomen dat ersignificantegevolgen optreden en de natuurlijke kenmerken van het
Natura 2000-gebied worden aangetast, moet worden gegarandeerd dat in het Natura 2000-gebied
nergens sprake zal zijn van een toename van de ammoniakdepositie,
De comrnissie adviseert ombij de besluitvorming aan te geven met welke maatregelen
gegarandeerd kan worden dat in het Natura 2000-gebied nergens sprake zal zijn van een
toename van de ammoniakdepositie,
Tevens adviseert de Commissie ontwikkelingen in het beleid aangaande
ammoniakuitstoot en Natura 2000-wetgeving nauwlettend te volgen en te betrekken bij de
vergunningverlening,
Reactie
De kritische depositiewaarde van de "Deurnse Peel en Mariapeel" is 400 mol stikstofdepositie per
hectare per jaar. De hUidige achtergrondconcentratie is vele malen hoger dan deze kritische
depositiewaarde, Het initiatief heeft na verplaatsing van de locatie aan de Vlagberg 33 in
Sint Anthonis naar de locatie aan Paradijs 40 in Eisendorp op dit Natura 2000-gebied een toename
van 0,19 mol. Het toetsingskader van de Natuurbeschermingwet staat momenteel nog steeds ter
discussie. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Gemert-Bakel is geen
bevoegd gezag in het kader van de Natuurbeschermingwet. Aan de ondernemer is kenbaar
gemaakt dat het mogelijk is dat voor deze uitbreiding oak een Natuurbeschermingswet vergu nning
noodzakelijk is en/of dat het noodzakelijk is om meer ammoniakdepositie te salderen, Oit laatste is
in gang gezet door een intrekking te doen in de gemeente Boxmeer (zie ingekomen stukken) Oit
brengt het totale effect van de ammoniakdepositie op een afname van 0,09 mol op het
dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied, Een mogelijke vergunningplicht in het kader van de
Natuurbeschermingswet is geen aanhoudingsgrond of weigeringsgrond voor de milieuvergunning.
Luchtkwaliteit
In het MER wordt bij het voorkeursalternatief en alternatief 1 uitgegaan van een reductie van 60%
door toe passing van het olievernevelingssysteem. Bij alternatief 2 is uitgegaan van een reductie
van 55% door toepassen van luchtwassers met bypassventilatie en bij het MMA wordt een
reductie van 70% gehanteerd door het toepassen van chemische luchtwassers, De Commissie is
van mening dat olieverneveling en toepassing van luchtwassers een positief effect zullen hebben
op de verlaging van de fijn stof emissie. Echter in de door het ministerie van VROM gepubliceerde
lijst met emissiefactoren 1 zijn voor deze toe te passen system en in de pluimveehouderij geen
reducties van fijn stof vastgesteld. Volgens deze lijst dient te worden gerekend met een
emissiefactor die identiek is aan het hUisvestingssysteem vallende onder de categorie 'overige
huisvestingssystemen' (categorie E5.9), Oit betekentdat bij aile alternatieven het aantal
overschrijdingen boven de maximale norm van 35 overschrijdingen uitkomen.
Oaarmee kan niet voldaan worden aan de luchtkwaliteitseisen uit de Wet milieubeheer,
De Commissie constateert dat in het MER geen alternatieven zijn beschreven die kunnen
voldoen aan de normstelling voor fijn stot op basis van de emissietactoren uitgegeven
door het ministerie van VROM.
Reaetie
In het MER van 3 september 2008 is als bijlage 9 een fijn stof onderzoek toegevoegd, Oit rapport
is op 6 april 2009 gewijzigd ingekomen als onderdeel van de aanvraag milieuvergunning, Het
rapport van 6 april 2009 is gewijzigd en vervangen door het rapport van 15 mei 2009, Op deze
laatste versie zijn nog enkele tekstuele verduidelijkingen ontvangen op 15 juni 2009, Het verschil
tussen het rapport uit het MER en de latere versies, is dat er bij de laatste versies gerekend is met
de nieuwste lijst van emissiefactoren fijn stof van 13 maart 2009,
Bovenop deze emissiefactoren is gerekend met een extra stofreductie van 60% door toepassing
van olieverneveling, In de beschrijving van het olievernevelsysteem (ingekomen 15 mei 2009)
staat vermeld dat deze extra stofreductie behaald wordt door dagelijks, gedurende 45 seconden
zo'n 12 milliliter olie per m2 te vernevelen in de stal, waarna de olie neerslaat in het strooisel. Voor
deze verneveling wordt puur plantaardige koolzaadolie toegepast. Door ASG (Animal Sciences
1 Op grond van de Regeling, beoordeling, luchtkwaliteit 2007 (art, 66 en 67) moet voor de berekening van concentraties
van fyn stof gebruik worden gemaakt van de emissiefaetoren die door de minister van VROM zUn vastgesteld, De
ennJssJefadoren fUn stof voor de veehouderU zUn gepUbliceerd op de website van het ministerie van VROM,
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Group) is een onderzoek naar de effectiviteit van dit systeem gedaan (rapport 154). Dit rapport is
toegevoegd bij het aanvraagformulier. Op basis van dit onderzoek is het reductiepercentage van
60% bepaald.
In de beschikking voor de proefstalstatus, afgegeven door VROM, heeft zij ook een advies
gegeven over de toe te passen reductie voor fijn stof in verband met de olieverneveling. Bij besluit
van 22 septemper 2009heeft het Cpllege van burgemeester en wethouders vandegemeente
Gemert-Bakel besloten om dit advies overte nemen.
In november 2009 zijn echter weer niel.1we emissiefactoren fijn stof vastgesteld. Hierbij is de
emissiereductie van fijn stof voor dit systeem vi'lstgesteld op 50% in plaats van 60% Om deze
reden is er een aanvullend fijn stof onderzoek uitgevoerd, welke wij op 24 december 2009 hebben
ontvangen (deze maakt onderdeel uit van de aanvraag). In de gewijzigde fijn stof onderzoeken is
met de recentste fijn stof norm gerekend. Het fijn stof onderzoek geeft aan dat de inrichting met
toepassing van mixluchtventilatie in combinatie met olieverneveling (toegepast vanaf 2 weken en
2
een oliedosering van 12 ml per m strooisel), voldoet aan de normeringen voor luchtkwaliteit.
D. De evaluatie van de te ondernemen activiteit
Ingevolge paragraaf 7.9 van de Wet milieubeheer dienen de gevolgen van de betrokken activiteit
voor het milieu onderzocht te worden wanneer zij wordt ondernomen of nadat zij is ondernomen.
Degene die de activiteit onderneemt, is desgevraagd verplicht om hiervoor aile medewerking te
verlenen en aile inlichtingen aan het bevoegd gezag te verstrekken, die redelijkerwijs voor het
pnderzoek nodig zijn. Uiterlijk drie jaar na het oprichten en in werking treden van het bedrijf, dient
geevalueerd te worden wat de werkelijke effecten zijn geweest ten behoeve van de onderwerpen
ammoniakemissie / depositie, geurbelasting, fijn stof, energie- en waterverbruik, natuur, geluid,
bod em en afvalstoffen.
Nederlandse Richtlijn Bodembescherming
In de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) is een lijst opgenomen met activiteiten die
als bodembec:lreigend worden beschouwd. Op grond van lijst 2 en tabel 3.2 van de NRB is de
opslag van dierlijke en kunstmatige meststoffen in een put/bassin een bodembedreigende
activiteit. Ook de opslag van bewerkte en onbewerkte vloeibare en pasteuze agrarische
producten, dieselolie, reinigings- en ontsmettingsmiddelen. Op grond van de NRB zou daarom in
de vergunning een verplichting tot een nulsituatie-onderzoek moeten worden opgenomen.
Voor een (intensieve) veehouderij met reguliere activiteiten heeft de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State op 21 januari 1997 in een uitspraak (E03.95.0821) aangegeven dat, indien
toereikende gedragsregels en voorzieningen met het oog op bescherming van de bod em zijn
voorgeschreven in een vergunning, zij ervan uitgaat dat er bij naleving van die voorschriften de
kwaliteit van de bodem en het grondwater niet in relevante mate nadelig zal worden be"invloed.
Een nulsituatie-onderzoek acht zij in dat geval niet noodzakelijk. Dit standpunt heeft zij herhaald in
haar uitspraak van 15 januari 1998 (E03.096.0162).
De aangevraagde activiteiten kunnen worden gezien als regulier voor de agrarische bedrijfstak. In
de vergunning zijn toereikende gedragsregels en voorzieningen met het oog op de bescherming
van de bodem voorgeschreven. In afwijking van de NRB achten wij het, voor zover deze inrichting,
niet noodzakelijk om een nulsituatie onderzoek te verlangen.
Energie
Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag is rekening gehouden met aspect zuinig omgaan
met energie en water. Deze inrichting behoort niet tot een brancheorganisatie waarmee een
"Meerjarenafspraak energie-efficiency" is afgesloten. In tabel 6 is het geschatte energieverbruik
van de inrichting weer gegeven.
a e
Tbl
a e 6 G esc htt

ener~lever

b rut·k

Elektriciteit
Aard~asequivalenten

Grenswaarde
50.000-200.000
25.000-75.000

kWh
3
m

Jaarverbruik
485.000
166

kWh
m"

De circulaire energie in de milieuvergunning is bedoeld om voor bedrijven waarvoor geen
Meerjarenafspraak (MJA) is vastgesteld toch gestructureerd om te kunnen gaan met energiebesparing. Het elektriciteitsverbruik van de inrichting i$ dusdanig dat aile bekende
energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uitgevoerd moeten
worden. Op het bedrijf zullen onder andere de volgende energi(3besparende maatregelen
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toegepast gaan worden; hoogfrequente verlichting met spiegeloptiekarmaturen, thermische
isolatie en good housekeeping. De grenswaarde van 200.000 kWh elektriciteit uit Barim wordt
overschreden. Dit houdt in dat indien niet aannemelijk is dat aile energiebesparende maatregelen
met een terugverdientijd van vijf jaar of minder worden toegepast, er een energiebesparingsonderzoek gevraagd kan worden. Omdathet momenteel eengeschat verbruik betreft, is een
energiebesparingsonderzoek momenteel nogniet noodzakelijk. Bij deze beschikking zijn
voorschriften opgenomen dat het energieverbruik moet worden geregistreerd en .dat aile bekende
energiebesparende maatregelen met een terugverdientijdvan 5 jaarofminder uitgevoerd moeten
worden. Tevens wordt opgenomen dat een energiebesparingsonderzoek gevraagd kan worden
wanneer het werkelijke verbruik hoger blijkt dan nu weergegeven.De voorschriften met betrekking
tot energie (registratie en onderzoek) zijn gebaseerdop Barim (Activiteitenbesluit) van
1 januari 2008.
Geluid
Op 4 juni 2007 is door de Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gemert-Bakel de 'Nota
geluid voor bedrijven Gemert-Bake!' vastgesteld. Hierin staan per gebied richtwaarden voor het
langtijdgemiddelde beoordelingsniveau voor zowel de dag-, avond- als nachtperiode vermeldt.
De locatie Paradijs 40 is gelegen in het landelijke gebied met veel intensieve agrarische
activiteiten. Hiervoor gelden de richtwaarde voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau van
respectievelijk 55 dB(A), 50 dB(A) en 45 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode.

Op 28 augustus 2008 is door Drieweg Advies BV een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Het
rapport is op 19 november 2008 bij ons ingekomen (in het pakket van de aanvraag) en maakt
onderdeel uit van de aanvraag. Ditzelfde onderzoek is op 27 februari 2009 opnieuw ingediend als
onderdeel van de aanvraag en is op 15 mei 2009 en 2 oktober 2009 nog tekstueel verduidelij kt.
De belangrijkste bronnen in de representatieve bedrijfssituatie zijn laad- en losactiviteiten,
transportbewegingen en de ventilatoren. Er vinden voornamelijk werkzaamheden in de dagperiode
plaats.
Ais incidentele activiteit is rekening gehouden met het laden en uitladen van vleeskuikens. Deze
activiteit vindt maximaal12 dagen per jaar plaats. Het gemiddelde geluidsniveau wordt met deze
activiteit overschreden. Voor het bepalen van het equivalente geluidsniveau zijn deze incidentele
activiteiten buiten beschouwing gelaten.
De geluidseisen gelden op de gevel van de dichtst bijgelegen woningen van derden en op 2
punten op 100 meter van de inrichtingsgrens, zoals weergegeven in bijlage 1.4 van het akoestisch
onderzoek. Uit de berekeningen blijkt dat het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau op de
aangegeven punten in het akoestisch onderzoek kan voldoen aan de bovenstaande richtwaarden.
Zoals hierboven vermeld, worden er voor de incidentele activiteiten aparte voorschriften
opgenomen.
Maximale geluidsniveaus(LAmaJ
Naast eisen aan het gemiddelde geluidsniveau worden ook eisen gesteld aan het maximale
geluidsniveau dat mag optreden. De richtwaarde voor het maximale geluidsniveau mag in
respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode 70, 65 en 60 dB(A) bedragen. Toetsing van deze
waarden toont aan dat voldaan kan worden aan de normen uit de bovengenoemde Nota.
Canclusie
Met inachtneming van de aard en bedrijfsduur van de geluidsrelevante activiteiten en brannen,
kan redelijkerwijs worden voldaan aan de te stellen geluidgrenswaarden uit de "Nota geluid voor
bedrijven Gemert-Bake!".
De waarden uit de nota worden overgenomen in de voorschriften.

Bedrijfsafvalwater
Het lozen van afvalwater op de riolering wordt geregeld in deze vergunning op grond van de Wet
milieubeheer. Tijdens het reinigen van de stal komt een afvalwaterstroom vrij. Het (reinigings-)
afvalwater wordt direct opgevangen in de opvangput.

Transportmiddelen waarmee dieren of kadavers zijn of gaan worden vervoerd, moeten direct na
het laden of het lossen worden gereinigd en ontsmet. Het hierbij vrijgekomen afvalwater van de
spoelplaats, mag niet worden geloosd in de bodem of op de riolering omdat het afvalwater is
verontreinigd met ontsmettingsmiddel en/of mestresten. Om die reden zijn uit milieuhygienisch
oogpunl eisen gesteld aan de inrichting voorwat betreft de spoelplaats. In de verg"unningzijn
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hieromtrent voorschriften opgenomen.
Het afvalwater afkomstig van o.a, het reinigen van dekadaveraanbiedvoorziening boven de
spoelplaats wordt, indien er sprake is van reguliere reiniging, opgevangen in een hiervoor gemaakt
opvangvoorziening. Nadien opvallend, niet verontreinigd hemelwater loopt afnaar de sloot.
Dit mesthoudend afvalwaterwordt samen met de drijfmest verspreid over de landbouwgronden
conform het Besluitgebruikdierlijke meststoffen.

Opslag engebrUik van diergeneesmidde1en, reinigingsmiddelen, ontsmettingsmiddelen,
noodstroomaggregaat en veevoer.
Voor deopslag en het gebruik van diergeneesmiddelen, reinigingsmiddelen,
ontsmettingsmiddelen, de noodstroomaggregaat en veevoer worden voorschriften opgenomen.
Opsiag dieseiolie
De opslag van dieselolie vindt plaats in een bovengrondse tank met een inhoud van 1.200 liter.
Deze tank is geplaatst in een lekbak en is tegen inregenen beschermd. Er worden voorschriften
opgenomen in de vergunning.
Opslag plantaardige koolzaadolie. t.b.v. verneveling
Er wordt plantaardige koolzaadolie opgeslagen in een opslagvoorzieningen met een inhoud van
1.000 liter. Deze opslCjg is geplaatst in een lekbak. Er worden voorschriften opgenomen in de
vergunning.
Vaste mest
Er vindt geen opslag van mest plaats. De mest uit de stallen wordt direct afgevoerd zodra de
stallen gereinigd worden. Er worden voorschriften Opgenomen in de vergunning.
5. OVERIGE ASPECTEN

Stoffen die de o;z:onlaag aantasten
Het koelmiddel van de kadaverkoeling is 2 kg R 290. Op dit koudemiddel is het Warenwetbesluit
drukapparatuur van toepassing. Hiervoor zijn in debeschikking geen aanvullende voorschriften
opgenomen.
Bestrijdingsmiddelen
Voor de opslag en het gebruik van bestrijdingsmiddelen is de Bestrijdingsmiddelenwet en het
Bestrijdingsmiddelenbesluit van toepassing. Hiervoor zijn in de beschikking geen aanvullende
voorschriften opgenomen.
CONCLUSIE
In het belang van de bescherming van het milieu is het nodig om de nadelige gevolgen van het
bedrijf voor het milieu te voorkomen. Ais dit niet mogelijk is, de nadelige gevolgen voor het milieu
zoveel mogelijk te beperken. In verband hiermee zijn aan de milieuvergunning voorschriften
verbonden.
Rekening houdende met het voorgaande zijn wij van mening dat de gevraagde activiteit op de
omschreven locatie toelaatbaar is.
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BESLUIT
Burgerneester en wethouders van Gernert - Bakel zijn voornernens te besluiten, gelet op de Wet
rnilieubeheer en de Aigernene wet bestuursrecht aan M.L.M. Hoenselaar aan Paradijs 40 in
Eisendorp voor het perceel kadastraal bekend gemeente Gernert-Bakel, Sectie P, numrners 752
en 753, de gevraagde vergunning voor het oprichten en in werking hebben van een
vleeskuikenbedrijf te verlenen, onder de bepaling dat bij de aanvraag ingediende en
gewaarrnerkte stukkendeel uitrnaken van de vergunning en voorts onder de voorschriften vermeld
in bijlage I.
Gernert, 17 februari 2010
Namens het collegeNa1J~

llrntelljke Ontwikkeling
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Voorschriften, 9Elkenrnerkt WM/4161 voor een ontwerpbesluitkrachtens de Wet
milieubeheer voor een
vleeskuikenbed rijf
Paradijs 40 in Eisendorp
zoals aangevraagd door
M.L.M. Hoenselaar
p.a. Noordkant 26
5845 EW Sint Anthonis

Behoort bij het besluit van Burgemeester en wethouders van de gemeente Gernert-Bakel van
17 februari 2010

Namens het col.leg~X/al bu Irg§:OJf;ester enwethouders
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1.

ALGEMEEN

1.1

Gedragsvoorschriften

1.1.1
De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkE'ren.
1.1.2
Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ongedierte moet worden voorkomen. Zo vaak de
omstandigheden daartoe aanleiding geven dient een doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren
en ander ongedierte plaats te vinden. Hiertoe dient er een ongedierte-bE'strijdingsplan binnen de
inrichting aanwezig te zijn. Van de ongediertebestrijding dient men een logboek bij te houden van de
gebruikte middelen en de hoeveelheden per bestijding. Hierbij dient aangegeven te zijn of men de
ongediertebestrijding zelf uitgevoerd heeft, of dat dit gedaan is dooreen extern bedrijf.
1.1.3
De in de inrichting aanwezige verlichting, moet zodanig zijn afgeschermd dat er geen hinderlijke
lichtstraling buiten de inrichting waarneembaar is.
1.1.4
Daar waar in deze vergunning is voorgeschreven dat degene die de inrichting drijft, verplicht is
metingen, keuringen, onderhoud, jaarrekeningen en controles aan installaties of installatieonderdelen
te verrichten ofte doen verrichten, moeten de resultaten daarvan ten minste tot aan het beschikbaar
zijn van de resultaten van de eerstvolgende meting, keuring of controle in de inrichting worden
bewaard en ter inzage worden gehouden voor de daartoe bevoegde ambtenaren.
1.1.5
Daar waar in deze vergunning is voorgeschreven dat degene die de inrichting drijft, verplicht is
registraties / bewijs van aflevering bij te houden, dient men deze gegevens binnen de inrichting te
bewaren en ter inzage te houden voor de daartoe bevoegde ambtenaren.
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2.

ENERGIE

2.1
Het jaarlijkse energiegebruik van de inrichting moet worden geregistreerd. Deze registratie
betreft aile ingekochte energiebronnen en mag bestaan uit de nota's.

2.2
Indien uit de in voorschrift 2.1 vermelde regi$tratie blijkt dat het energieverbruik van een der
energiedragers van de inrichting in enig jaar meer bedraagt dan de landelijk gehanteerde norm uit
Barim, kan het bevoegd gezag een energiebesparingsonderzoek eisen. Het bevoegde gezag zal op
dat moment een termijn bepalen waarbinnen het energiebesparingsonderzoek ingediend moet zijn bij
het bevoegde gezag.
2.3
De resultaten van het energiebesparingonderzoek moeten worden vastgelegd in een rapport dat
tenminste de volgende gegevens bevat:
..
Beschrijving van het object;
.. Beschrijving van de energiehuishouding, dat wil zeggen een overzicht van de energiebalans
van het totale object en een toelichting van tenminste 90 % VEln het totale energieverbruik aan
installatie en (deel)processen;
..
Een inschatting van het energiebesparingpotentieel van de installaties en (deel)processen die
volgens de energiehuishouding de grootste bijdrage in het totale verbruik hebben. Onder
energiebesparingpotentieel wordt verstaan: de gangbare energiebesparende onderdelen, die
het bedrijf nog niet heeft getroffen;
..
Een overzicht van energiebesparende maatregelen die in (een gedeelte van) het bedrijf zijn of
worden getroffen;
..
Dit rapport moet tevens een bedrijfsenergieplan bevatten volgens het in de bijlage E van de
circulaire "Energie in de milieuvergunning" van oktober 1999 voorgeschreven model. In het
plan moeten maatregelen met een terugverdientijd tot en met 5 jaar worden opgenomen.
Afwijkingen van deze maatregelen moeten worden gemotiveerd.

2.4
Het bevoegde gezag kan, opvolgend aan het energiebesparingsonderzoek, een termijn stellen
waarbinnen maatregelen uitgevoerd dienen te worden.

2.5
Aile bekende energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder moeten
uitgevoerd worden. De reeds in de aanvraag vermelde energiebesparende maatregelen dienen per
direct te worden toegepast. Deze maatregelen betreffen hoogfrequente verlichting met
spiegeloptiekarmaturen, thermische isolatie en good housekeeping.
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3.

AFVALSTOFFEN

3.1

Behandeling en opslag van afvalstoffen en mest

3.1.1
Afvalstoffen en mest mogen niet binnen de inrichting worden verbrand.
3.1.2
Het bewar€On van afvalstoffen moet op deugdelijke wijze plaatsvinden. Vande afvalstoffen
afkomstige geur mag zich niet buiten de inrichting kunnen verspreiden.
3.1.3
Afvalstoffen moeten gescheiden worden opgeslagen en moeten worden afgevoerd naar een erkend
inzamellaar. Het afvoeren moet zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan
verspreiden.
3.1.4
In geval van een langdurige onderbreking van de werkzaamheden, bij bedrijfsbeeindiging of bij een
faillissement moeten aile in de inrichting aanwezige afvalstoffen c.q. gevaarlijke afvalstoffen en mest
volgens de hierop van toepassing zijnde wet- en regelgeving worden afgevoerd.
3.1.5
Er dient een registratie bijgehouden te worden van de afgevoerde afvalstoffen. Hieruit dient
tenminste op te maken zijn:
welke afvalstoffen afgevoerd zijn;
welke hoeveelheid van deze afvalstoffen afgevoerd is;
wanneer deze afvalstoffen afgevoerd zijn;
welke erkende inzamelaar deze afvalstoffen ingenomen heeft.
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4.

BODEM

4.1
Het is verboden (afva/)stoffen, v/oeistoffen 1, afva/water en rnest in of op de bodern te brengen.
4.2
De gedee/ten van de inrichting waar ten gevolge van de bedrijfsvoering voor het milieu
schade/ijke (vloei)stoffen op of in de bodern kunnen kornen, rnoeten zijn voorzien van een v/oer
die bestand is tegen die (vloei)stoffen. De vloer rnoet zodanig zijn uitgevoerd dat (v/oei)stoffen of
verontreinigd herne/water niet in de bodern of het oppervlaktewater kLinnen geraken.
4.3
Gernorste vloeistoffen (ook in opvangbakken) dienen zo snel rnogelijk te worden
geneutra/iseerd en/of geabsorbeerd. Hiertoe rnoet in of nabij de opslagplaats vo/doende
neutra/isatie en/of absorptiernidde/ aanwezig zijn. De aard en de hoeveelheid rnoet zijn
afgesternd op de aard van de vloeistoffen en op de grootte van de ops/agplaats.

1 Oppervlaktewater, hernelwater of drinkwater zijn hiervan uitgezonderd, indien daaraan geen
verontreinigende stoffen zijn toegevoegd, de concentratie verontreinigende stoffen niet door een
bewerking van het water is toegenornen en indien daaraan geen warrnte is toegevoegd.
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5.

OPSLAG EN GEBRUIK VAN (DIESEL)OLlE

5.1

Opslag van (diesel)olie

5.1.1
Vloeistoffen in tanks en emballage (bijvoorbeeld (diesel)olie) moet worden opgeslagen in een daarvoor
bestemde tank, welke gepli3atst moet zijn in of boven een .vloeistofdichte lekbak, voorzien van een
deugdelijke overkapping.
5.1.2
Een vloeistofdichte lekbak moet, indien het (Iicht) ontvlambare vloeistoffen betreft, de gehele
inhoud bevatten. In de overige gevallen moet de bak een inhoud hebben van ten minste de
grootste verpakking vermeerderd met 10% van de inhoud van de overige emballage.
5.1.3
De ondersteunende constructie van een tank moet uit onbrandbaar materiaal bestaan.
5.1.4
De overkapping van de lekbak moet zodanig zijn uitgevoerd, dat deze tegen inregenen is
beschermd.
5.1.5
De omgeving van de tank en de opgeslagen (diesel)olie moet tot een afstand van 3 meter vrij
worden gehouden van brandgevaarlijke / brandbare (afval)stoffen.
5.2 Afleveren van (diesel)olie
5.2.1
De afleverpomp is zodanig van constructie, dat het onbedoeld uitstromen van brandstof wordt
voorkomen.
5.2.2
Het afleveren van (diesel)olie aan een motorvoertuig moet plaatsvinden op de daarvoor bestemde
tankplaats. De tankplaats moet zijn voorzien van een aaneengesloten verharding 2 .
5.2.3
De aaneengesloten verharding dient zich uit te strekken over de lengte van de afleverslang plus 1
meter.

De aaneengesloten verharding kan bestaan uit klinkers, "Stelcon" platen, beton e.d., met als doel dat
gedurende korte tijd het doordringen van gemorst product in de bodem wordt verhinderd.

2
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6.

GELUID

6.1

Aigemeen

6.1.1
Het gemiddelde beoordeling~niveau's (LAr,LT) veroorzaakt door de inrichting aan Paradijs 400p de
ontvangerpunten zoals weergegeven in bijlage 1.4 van het akoestisch onderzoek van
28 augustus 2008 (ontvangen op 27 februari 2009, aangevuld op 15 mei 2009 en 2 oktober 2009),
mag niet meer bedragen dan:
- 55 dB(A) op 1,5 meter hoogte tussen 07.00 uur en 19.00 uur;
- 50 dB(A) op 5 meter hoogte tussen 19.00 uur en 23.00 uur;
- 45 dB(A) op 5 meter hoogte tussen 23.00 uur en 07.00 uur.
6.1.2
Maximaal 12 keer per jaar mogen er incidentele activiteiten plaatsvinden welke meer geluid
veroorzaken dan de geluidsgrenzen voor de representatieve bedrijfssituatie voorschrijven. Onder de
incidentele activiteiten wordt verstaan het laden en uitladen van vleeskuikens.
6.1.3
Het maximaIe geluidsniveau (L Amax ) veroorzaakt door de in de inrichting aan Paradijs 40 op de
ontvangerpunten zoals weergegeven in bijlage 1.4 van het akoestisch onderzoek van
28 augustus 2008 (ontvangen op 27 februari 2009, aangevuld op 15 mei 2009 en 2 oktober 2009),
mag niet meer bedragen dan:
- 70 dB(A) op 1,5 meter hoogte tussen 07.00 uur en 19.00 uur;
- 65 dB(A) op 5 meter hoogte tussen 19.00 uur en 23.00 uur;
- 60 dB(A) op 5 meter hoogte tussen 23.00 uur en 07.00 uur.
6.1.4
Gedurende laad-en losactiviteiten binnen de inrichting mag de motor van het voertuig waarin wordt
geladen of waaruit wordt gelost niet in werking zijn, tenzij het in werking zijn van de motor
noodzakelijk is voor het laden en het lossen.
6.1.5
Onverminderd het gestelde in de voorschriften 6.1.1, 6.1.2 en 6.1.3 mogen radio's en andere
geluids- of omroepinstallaties, inclusief die van auto's van bezoekers of bevoorradingsauto's,
buiten de inrichting niet hoorbaar zijn.
6.1.6
Ter controle moet, door middel van een akoestisch onderzoek, worden aangetoond dat aan de
geluidsgrenswaarden van de voorschriften 6.1.1, 6.1.2 en 6.1.3 wordt voldaan. De resultaten van
dat onderzoek worden vastgelegd in een rapport. Het meten en berekenen dient plaats t8 vinden
overeenkomstig het bepaalde in voorschrift 6.1.9.
6.1.7
De controle, zoals voorgeschreven in voorschrift 6.1.6, moet zijn uitgevoerd:
Binnen 6 maanden na het onherroeppelijk worden van deze beschikking, dan wei
Binnen 1 maand nadat de inrichting is voltooid en in werking is gebracht;
Door een daartoe deskundig bureau of deskundige..
6.1.8
Het rapport, zoals voorgeschreven in voorschrift 6.1.6, moet binnen 1 maand na controle, zoals
hiervoor beschreven in voorschrift 6.1.7, ter beoordeling aan het bevoegd worden voorgelegd.
6.1.9
Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten, moet
plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (1999), met
uitzondering van gevelreflectie. Conform de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening
d.d. 21 oktober 1998 wordt het invallend geluid beoordeeld.
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7.

HET HOUDEN VAN DIEREN

7.1

Aigemeen

7.1.1
In de inrichting mogen maximaal de volgende aantallen dieren (= dierplaatsen) aanwezig zijn:
I Dieren per categorie
I Aantal dieren

I E5.6

,

Vleeskuikens*
E5.6 Vleeskuikens*
E5.6 Vleeskuikens*
E5.6 Vleeskuikens*

(afdeling
(afdeling
(afdeling
(afdeling

1)
2)
3)
4)

50.000
50.000
50.000
50.000

* BWL 200510 en BWL 2009.17; Mixluchtventilatie in combinatie met oliefilmsysteem met drukleidingen; 50% emissiereductie
fijn stot.
In aile stallen vindt tevens olieverneveling plaats. De uitstroming van de ventilatielucht is horizontaal.

7.1.2
Ramen en deuren van de stal(len) moeten gesloten worden gehouden, voor zover ze geen functie
hebben voor luchtinlaat of het doorlaten van personen, dieren of goederen.
7.1.3
In en nabij de opslagplaats van strooisel, is roken en open vuur verboden. De opslag moet zodanig
plaatsvinden, dat brandbestrijding niet wordt belemmerd.
7.2

Behandeling en bewaring van vaste mest

7.2.1
Aile afdelingen van de pluimveestal moeten zijn voorzien van een scheurvrije, mestdichte vloer.
7.2.2
Na elke ronde moet de in de afdelingen aanwezige droge mest direct worden afgevoerd uit de
stal en op correcte wijze worden verwijderd uit de inrichting.
7.2.3
Transport van vaste mest moet geschieden in daarvoor geschikte transportmiddelen die op
correcte wijzemoeten zijn beladen.
7.3 Afvalwater reinigen stallen
7.3.1
Het waterverbruik moet worden beperkt Hiertoe moet, tenzij dit om technische of organisatorische
redenen niet mogelijk is, gebruik worden gemaakt van een hogedrukreiniger.
7.3.2
Het reinigingswater moet direct afgevoerd worden naar het bassin. Voorkomen moet worden dat het
op de bodem, op het oppervlaktewater of in het riool komt
7.3.3
Na reiniging van de stallen en de erfverharding dient de afsluiter weer worden omgezet zodat
hemelwater in de sloot kan worden geloosd.
7.4

Kadaveraanbiedvoorziening

7.4.1
Kadavers moeten worden aangeboden aan de destructor in eenkadaverton.
7.4.2
Het reinigen en ontsmetten van de kadaverton moet plaatsvinden boven een kadaverplaats.
Indien de kadavers aan de destructor worden aangeboden op de mobiele kadaverbak of in een
kadaverton, moeten deze worden gereinigd en ontsmet op een reinigings- en ontsmettingsplaats
voor veewagens elders binnen de inrichting.
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7.4.3
Behalve tijdens het ledigen moet de kadaveraanbiedvoorziening door middel van een
verzwaard en goed sluitend deksel of daarvan gelijkwaardige voorziening gesloten worden
gehouden.
7.4.4
Een (mobiele)kadaveraanbiedvoorziening (kadaverton) moet zod2mig zijn geconstrueerd dat
deze op een doelmatige wijze kan worden vervoerd zodat iedere mogelijkheid tot verspreiding van
smetstof, afvalstoffen en afvalwater naar de omgeving in aile redelijkheid is uitgesloten.
7.4.5
Een (mobiele) kadaveraanbiedvoorziening moet vloeistofdicht zijn en moet bestand zijn tegen de
inwerking van het toe te passen reinigings- of ontsmettingsmiddel.
7.4.6
Een (mobiele) kadaveraanbiedvoorziening moet zijn voorzien van een opvangbak zodat
uittredend vocht de omgeving niet kan verontreinigen. Het ontdoen van sappen van de opvangbak
mag aileen boven de reinigings- en ontsmettingsplaats voor veewagens.
7.5 Opsla9 van veevoeder in silo's
7.5.1

Onmiddellijk nadat de grondstof in de tank is overgebracht en de losslang is afgekoppeld moet de
vulstomp of vulleiding met een goed sluitende dop of afsluiter worden afgesloten.
7.5.2
Hinderlijke stofverspreiding bij het vullen van de silo's moet worden voorkomen door het opvangen
van het via de ontluchting vrijkomende stof.
7.5.3
Voorzover de voersilo's buiten zijn gelegen moet de omgeving van de tanks vrij van begroeiing
worden gehouden.
7.5.4

Op het bedrijf mogen geen afvalstoffen als grondstof voor het voer aanwezig zijn.
7.6 Noodstroomvoorzieninq
7.6.1

In geval van uitval van de normale elektriciteitsvoorziening moet voldoende noodstroom zijn
gewaarborgd. Hiermee moeten ten minste de onderstaande werkzaamheden en activiteiten
kunnen worden uitgevoerd:
.. het op een veilige wijze stoppen van de diverse processen en aile daaruit voortvloeiende
werkzaamheden;
.. aile activiteiten welke nodig zijn voor de bestrijding van en de hulpverlening bij calamiteiten of
bijzondere omstandigheden.
7.6.2
Een noodstroomvoorziening moet ten minste eenmaal per jaar op de juiste werking worden
gecontroleerd en mag slechts als noodvoorziening worden gebruikt.
7.6.3
Een noodstroomaggregaat moet zodanig zijn opgesteld dat geen gevaar voor brand bestaat.
Een noodstroomaggregaat, al dan niet met bijbehorende brandstoftank, moet op doelmatige
wijze tegen mechanische beschadiging en handelingen van onbevoegden zijn beschermd.
7.6.4
Een noodstroomaggregaat moet zijn voorzien van een doelmatige geluiddemper en moet
zodanig zijn afgesteld en worden onderhouden dat een nagenoeg rookloze verbranding wordt
verkregen.
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7.7 Opslag diergeneesmiddelen I reinigingsmiddelen I ontsmettingsmiddelen
7.7.1
Diergeneesmiddelen, reinigingsmiddelen en ontsmettingsmiddelen moeten worden opgeslagen in een
daarvoor geschikte plaats.
7.7.2
Tengevolge van het opslaan en aanmaken van deze middelen, mogen deze niet terecht kunnen
komen in de bodem, in het openbare riool, in het oppervlaktewater of in de afvoerput, -goot of -Ieiding
die aansluiting geeft op het open bare riool, op een septictank, op de openbare weg of op het
oppervlaktewater.
7.7.3
De verpakking van deze middelen dienen te zijn geetiketteerd overeenkomstig de bepalingen van
het Besluit verpakkingen en aanduiding milieugevaarlijke stoffen (Stb. 1987, nr 516) dan wei op
een andere wijze zijn voorzien van een duidelijk opschrift waaruit de stofnaam blijkt en op grand
waarvan de WMS-categorie van de stof is vast te stellen.
7.7.4
De originele verpakking van deze middelen moet zodanig zijn dat:
niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen;
het materiaal van de verpakking niet door de erin opgeslagen middelen kan worden
aangetast;
het etiket nog geheelleesbaar is, en
de verpakking tegen normale behandeling bestand is.
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8.

UITVOERING HUISVESTINGSSYSTEMEN

8.1

Stalsvsteem BWL 2005.1 OV1

8.1.1
De gehele stal moet met het systeem "Vleeskuikenstal met mixluchtventilatie" zijn uitgevoerd
(nummer BWL 2005.10.V1). De stal moet overeenkomstig de bij de vergunning behorende
tekening(en) en bijlage(n) worden uitgevoerd, tenzij anders in de voorschriften staat aangt;;geven.
8.12
Aile maatregelen en voorzieningen die een doelmatige werking van het huisvestingssysteem
waarborgen moeten worden getroffen. Het gaat hier tenminste om de maatregelen en
voorzieningen die zijn genoemd in de bij dit huisvestingssysteem behorende systeembeschrijving.
Dit betreft de beschrijving me't het nummer BWL 2005.1 OV1 van april 2009.
82

Oliefilmsysteem met drukleidingen BWL 2009.17

82.1
De gehele stal moet met het systeem "Oliefilmsysteem met drukleidingen; 50% emissiereductie fijn
stof' zijn uitgevoerd (nummer BWL 2009.17). De stal moet overeenkomstig de bij de vergunning
behOrende tekening(en) en bijlage(n) worden uitgevoerd, tenzij anders in de voorschriften staat
aangegeven.
8.2.2
Aile maatregelen en voorzieningen die een doelmatige werking van het systeem waarborgen
moeten worden getroffen. Het gaat hier tenminste om de maatregelen en voorzieningen die.zijn
genoemd in de bij dit huisvestingssysteem behorende systeembeschrijving. Dit betreft de
beschrijving met het nummer BWL 2009.17 van november 2009.
8.2.3
De olieverneveling vindt, uiterlijk vanaf het moment dat de dieren 2 weken oud, dagelijks plaats zijn en
2
dient te gebeuren met een oliedosering van minimaal12 ml per m strooisel gedurende minimaal
45 seconden.
8.2.4
Aile maatregelen en voorzieningen die een doelmatige werking van het olievemevelsysteem
waarborgen moeten worden getroffen.
8.2.5
Het olievemevelsysteem met de daarbij behorende onderdelen en leidingen moet zodanig zijn
geInstalleerd en worden onderhouden dat altijd een goede werking is gewaarborgd. De nevel mag
hierbij niet buiten de stal verspreid wmden.
8.2.6
Na het installeren of opleveren van het olievemevelsysteem moet een kopie van de
opleveringsverklaring (afgegeven door de leverancier) worden getoond aan het bevoegd gezag.
8.2.7
Binnen een halfjaar nadat het olievemevelsysteem in gebruik is genomen, moet het systeem zijn
ingeregeld.
8.2.8
Het reinigen van het systeem dient zoveel mogelijk plaats te vinden op momenten dat er geen
dieren in de stal aanwezig zijn.
82.9
Controle en onderhoud van het systeem dient periodiek plaats te vinden en te worden bijgehouden
in een logboek.
8.2.10
Indien door wat voor oorzaak c.q. storing dan ook gedurende meer dan 24 uren geen olieverneveling
heeft plaatsgevonden, moet het bevoegd gezag onmiddellijk hiervan in kennis worden gesteld.
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8.2.11
Wekelijks moet in een logboek worden geregistreerd:
.. de tijdseenheid dat het vernevelsysteem in werking is;
.. de hoeveelheid koolzaadolie die verneveld is.
8.2.12
Het logboek dient binnen de inrichting bewaard te worden en ter inzage te worden gehouden voor
de daartoe bevoegde ambtenaren. In tegenstelling tot voorschrift 1.1.4 dienen deze gegevens
minimaal 5 jaar te worden bewaard binnen de inrichting en ter inzage worden gehouden.
8.2.13
De stal mag pas in gebruik genornen worden ten behoeve van het houden van dieren, nadat
de uitvoering van het totale stalsysteern door het bevoegd gezag is gecontroleerd en is goed
bevonden.
8.2.14
Bij de ingebruikname van de stal dient het olievemevelsysteem te functioneren ! in werking te zijn.
8.3 Opslag koolzaadolie
8.3.1
De 100% pure koolzaadolie dient te worden opgeslagen in een deugdelijke opslagvoorziening,
waarbij de omgevillg niet verontreinigd wordt.
8.3.2
Bij het vullen of ledigen van de opslagvoorziening mag geen verontreiniging van de bodem of het
oppervlaktewater plaatsvinden.
8.3.3
Gemorst product moet met behulp van absorptiemateriaal direct worden. verwijderd en als afvalstof
worden opgeslagen.
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9.

PROPAANTANK

9.1
De opslag van propaan dient te voldoen aan de algemene aspecten die relevant zijn voor de
veilige opslag van propaan, zoals weergegeven in de hoofdstukken 2 tot en met 6 in de
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 19 - Opslag van propaan (PGS 19, juni 2008, VROM).
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