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Inleiding

De heer en mevrouw Loohuis cxploitcrcn een mclkvcchouderij aan de
J\chterpoolsweg 6 te Geestercn. Sinds ca. 15 jaar zijn zij dagelijks hctrokkcn bij de
bedrijfsvocring; vanaE 2001 in maatschap met hun (schoon)oudcrs, de heel' en
mevrouw I-IagCdOOl'l1. Inmiddels Zij11 zij tcrugtredcn uit de maatschap.

Dc familic Loohuis hecEt het v()ornemen hun bcdrijf tc vCl'breden door de opstart van
een tweede bedrijfstak, namelijk een vlecsval'kcnshouderij. Hun plan is am een
vlecsval'kcnsbcdrijf op tc rich ten aan de \Vittcvccnsewcg ang. tc Gccstcrcn. l-Ict
bcu'cft een nu nog onbcbouwd pcrcccl op de hock van de \X/ittcvccnscwcg en de
Gccstcrscveldwcg. Or dit pcl'cccl willen zij een bcdrijf van ca. 8.700 vlecsval'kens
1'calisc1'c11.

Binne11 een tijdsbcstck van ca. 10 jaar zuBen wee stallen van ieder 4.368 vleesvarkens
worden gebouwd. Alle stallen worden voorzien van een luchtwassysteen1 met goede
reducerende eigenschappen om negatieve milieu-effecten zovcel mogelijk te beperken.

Voor de uitbrciding is ingevolgc het Besluit milieueffectrapportage van 1994, een
milicucffcctrapportage (m.c.r.) vcrplicht. Dezc rapportage dwingt de initiatiefnemer
rekcning te houden met de gevolgen voor het milieu van de voorgenotucn activiteit:.
Voorafgaande aan een mer-rapportage wordt een m.c.r.-startnotitie opgesteld aan de
hand van bijlagc IV van de Europese Richtlijn betrcffende de milieu-effcctbcoordcling
van bepaaldc openbare en particuliere pmjccten (85/337/EEG). Hierin wordt een
globale beschrijving van de voorgenomen activitcit en de verwachte tuilieu-effectcn
opgcnomen, op basis waarvan het bevoegd gczag (in overleg met de m.c.r.-con1missie)
richtlijnen voor het MER kan opstellen.

Hoofdstuk 2 gaat in 01' de van belang zijnde wet- en regelgeving. Hoofdstuk 3 gecft
een beschrijving van de voorgcnomen activiteit. In hoofdstuk 4 zijn de milieu-effecten
van de voorgcnomen activiteit bcschreven. Hoofdstuk 5 bevat ecn opsomming van
mogelijkc alternaticven voor dc voorgeno111en activiteit.

Datum:

Plaats:

Naam:

Handtckening aanvrager:
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2.1.

Beleid en besluiten

Overzicht van de beleidsaspecten
Ten aanzicn van intcrnadonaal, nationaal, ptovinciaal en gcmccntc1ijk beIeid is met
name de 111 tabel 2.1 wccrgcgcvcn wct- en rcgelgeving van belang. Pcr
bcleidsdocumcnt of bcsluit is aangegcvcn \Vat het doel van het: stuk is en welke
conscqucntics het heeft: va01' het initiaticf.

Tabel2.1 Beleidskader

Nivcau Bcleidsdocumcnt Bclcidsdocl Conscqucntics voor
ofbcsluit initiaticf

In('crnationaal ll)])(; .. riehtlijn (;dntegrccrdc prevclltic en (;Cbfllik best bcschikbafc

bc!\trijding van vcwntfcini ling tcchnickcll

!'\·I.c.r.-ricbtlijn Ontslaan van vCl"vuiling of )lvf.c.r.-proccduIT vCfplicht

hinder vcrmijdcll

IIabital'richtlijn Waarborgcll van biologischc Rcstrictics indicl1 gcbicd

(\iv('f;;itclt bil1nel1 invloedssfeer ligt

Vop;e1richtJijn Illst~llldhoudinp; van alle Ref,trictic~ indicn gebicd

natuurlijk in het wild lcvcndc binnen invloedssfecr Jigt

vo ldsool'tcll

Nitraatrichtlijn Vcnninderell en voorkomel1 Regels m.b.t. opslaal1 en

van watervcrontrcinigillg door llitl'ijdel1 van lJleSI"

nitratel1 llil" al!rarische bronnen

I<aderrichtlijn water Aquatisch milicu in stand Opstellen watert(lets

houden en verbeterell

Nationaal Wet rVlilieubeheer Voorkomell en beperkcl1 van iVlilicuvcrgunning

milicubebstitll!: vcmlicht

Natuurbcschcrmingswd ikschcrming van tcn"dncn en Restricties indicn gebied

watercn met bijzonderc binncll invlclcdssfeer Jigl"

natuuf- en Iandschapswaarden

!"l()ra- ell l'aunawct Instandh()lJding van planten- Rcstrictics indien S()(l1"tcn

en dicrcnsool'ten die in het binnen invlocdssfecr

wild voorkomen voorkomell

\X!et Ammoniak ell Bcschcrmen kwetsbarc llatllur Rcstricties indien gebicd

Veehouderij I"egell ammoniak llit binnen invloedssfcer ligt

vechouderiien

Iksluit 1111isvesting Bcperken ammolliakell1issie 'l'ocpassen emissicann

uit dicrcllvcrbJijvc!1 huisvcstingssysteem

vcmlicht

\X/et Geurhimlcr en Stdlcll van fegels omtrclll" i\·Jaximalc geurbdasting

Vl'eh(lUdcrij maximaal toe I"e stanl' op gcurgcvodige objl'ctell

geurhilldcr uit vceholldcrijen mag niet wordcn

ovel'schredcn

\Vet ] ,uchtkwaliteit Beschenncn van mens en i\Jaximale uitstoOI" van

2007 milieu {"egell negatieve cffectell diverse stoffen naar de

vall luchtvewntreinillinl! luchl"

Nota Ruimte Vastlcggen visic kabind op Ruimtdijk kadc[ waal'

ruimtclijke ontwikkcling binnel1 plan bn wordell

uitgevocrd
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Nederlandse Richtlijn Ondersteuncn uitvocring VOOfschriften La.v.

Bodem bodcmbcschcnningsbclcid bij b()demgebrllik

bedriifsmatige activitcitcn

l\,feststoffcnwct Stclkn van regcls omtrent de Voorschriften t.a.v.

afvoer van meststoffen mestopslag

C,czondheids- en Reg-ukren van dierwclzijn Diverse ciscn aan

wclzijnswet voor dierel1 hllisvesting (o.a. afmeting)

l}'},(:-bdeidslijn Ilandreiking- bij Rcstricties indil'1l milieu-

omgevingstoc1:s JP!'(: omstandighcdcn daar

aanlcidint!' toe i!cven

Ilandrciking Ilulpmiddd bij het bepa!cn Voorschriftcll t.a.v.

indllstridawaai van gcluidnonncn voor maximalc gdllidbclasting

bedrijvcll

i\ctivi teitcnbesluit Stroomlijning milieuwctgeving Voorschriftcn ta.v.

beschcnning: milieu

Besluit mestbassins Rcglllcrcn van milicuvciligheid Vo()rsehriftcn t.a.v.

miliellbchccr van mestbassins mestbassin

}'l'(lvinciaal Omgevingsplan Uitwcrldng provinciaal bdcid Planologische ell

I!Ievoland 2006 oj) g-ebicd van J'llimtclijke miliellt'Cchnische regcls

ordel1ing en miliellaspectcn ten aanzien van landbouw

in F!cvoland

Verofdenlng fysicke Uitwerking pnlVinclaal bdeid Voorschriften t.a.v.

lcefomgeving j'!cvoland op gebied van bodem, bodel11, waterhuishouding

waterhuishoudinl!' etc. en miliellbcschenninl!-

\X!atcrbehecrplan 2007- Strategisch bdcid van Rekening houden met

2()11 watcrsehan Zuidcrzedand borinl!'svriic zone

C:;emeentdijk Ikstemmingsplan Ruimtdijk Ofdening Rcstrieties aan de

buitellll'ebied afmctillf!Cn van nieuwbouw

2.2. Besluitvormingskader
Dc \\1ct Milieubchecr vormt het kadcr voor de bcsluitvorming o111trent: de rcalisatic
van de voorgcnomcn activitcit. Dc m.e.f.-procedure Inaak1' dccI uit van de
vcrgunningvcrlcning ingcvolgc de \X/ct milicubchcct.

2.3. Genomen besluiten
\TOOl' dit initiaticf Zij11 nog gCCl1 bcsluitCll gcnomcn.
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J Kenmedren van het vootnemen

3.1. Beschrijving voorgenomen activiteit
De voorgcnomen activiteit betreft het nieuwbollwcn van cen vleesvarkenshoudcrij,
bestaande uit 2 stallen, cen mest- en voeropslag en cen woonhuis. In de staUen
worden ieder 4.368 vleesvarkens gehuisvest, tezamen 8.736 dieren. AUe stallco worden
voorzien van een gecombineerd luchtwassysteem. Ecn situatieschcts van het
voornemen is opgenomen in bijlage 2.

3.1.1. Beschrijving productieproces

Op het bedrijf zullen vleesvarkens worden
gehouden. De dieren hebben bij de opleg een
gewicht van ca. 25 kg. In 4 maanden worden zij
grootgebracht, waarna zij worden afgevoerd naar
een slachterij. Per iaar ziin 3 productieronden
mogelijk, wat betekent dar na de rcalisatie van
beide stallen jaarliiks 26,000 vleesvarkens worden
afgeleverd.

Dc wcrkzaamhcdcn op het bedrijf bcstaan uit het voederen en (veterinair) ver.lorgen
van de rueren, het reinigen van de staUen en het bijhouden van de administratie. De
veterinaire ver.torging wordt gedaan door de ondernemer en/of zijn personeel. onder
aansturing van de dierenarts binnen de hienroor geldende wettelijke kaders. De dieren
worden geheel automatisch gevoerd (droogvoer); de per varken te verstrekken
hoeveelheid voer wordt door een automatisch voertransportsysteem bij de dieren
gebracht.

3.1.2. Beschrijving huisvestingssysteem

Op het moment van schrijven van dit rapport zijn er vier gecombineerde
luchtwassystelnen opgenomen in de Regeling Ammoniak en Veehouderij en de
Regeling Geurhinder en Veehouderij. De ondernemer heeft gekozen voor een
combiwasser (B\X'I.. 2006.14) met een ammoniakt'eductie van 85% en een geurreductie
van 700/0. Oit is een installatie die is opgebouwd uit meerclerc wassystemcn.

De installatie bestaat rut twee achter elkaar geplaatste filterelementen van het type
dwarsstroom (zie figuur 3.1). Het eerste element is een chemische wasser die bestaat
uit een lamellenftlter. Om de 10 minuten wordt gedurende 1 minuut aangezuurde
wasvloeistof over het filter gesproeid. Achter dit flIter staat een waterwasser. Dit is een
kolom vultnatcriaal waarovcr continu water wordt gesproeid met behulp van sproeicrs
die zich voor en achter het ftlterelement bevinclen. De gezuiverde lucht verbat
vervolgens via een druppelvanger de installatie.
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Figuur 3.1 Standaardopstelling van ccn gecombineerd luchtwassysteem (BWL 2006.14)

De velwijdering van ammoniak vindt plaats in de chemische wasser. Door toevoeging
van zwavelzuur aan de wasvloeistof, wordt bij passage van de ventilatielucht door het
luchtwassysteem de ammoniak gebonden als ammoniumsulfaat. Wanneer het
waswater in dc chetnische wasser vijf keer achter elkaar op de ingestelde pH van 1,5 is
gebracht: (dit proccs begint wannecr het waswatcr cen pH van 4,0 11Ccft bcreikt), worch
het water afgcvocrd. I--Iet hcet dan spuiwatel'. Na spuien van het waswater uit de
chcmische wasser wordt de opvangbak gevuld met het waswater uit de watelwasser.
Vervolgens wordt: ten behoeve van de watelwasser vers water aangevoerd tot het
ingestelde vloeistofniveau 111 de opvangbak. De verwijdering van stof en
geurcomponenten gcbeurt in beide wassel's.

3.1.3. Motivatie voorgeno111en activiteit

De heel' en mevrouw Loohuis exploiteren een l11elkveehouderij aan de
Achterpooisweg 6 te Geestcren. Sinds ca. 15 jaar zijn zij betrokken bij de
bedrijfsvoering. Vanaf 2001 zijn zij in maatschap met hun (schoon)ouders, de heel' en
mevrouw Hagedoorn (respectievelijk 80 en 69 jaar). Vanaf dit jaar zal de familie
Loohuis de maatschap zelfstandig voortzetten.

f-lel: bedrijf is door de jaren heen fors gcgroeid, van voorheen een cluotum van ruim
200.000 kg mclk naa, ca. 758.000 kg mclk nu. De veestapcl bestaat op dit moment oit
90 stuks melkvee met bijbehorend jongvee. Naast een verde1'e uitbl'eiding van de
melkveehoudel'ij (op tel'mijn naar ca. 200 melkkoeien) is de wens van de n1aatschap
om zich te verbreden door middel van de opstal't van een tweede bedl'ijfstak. Omdat
de heer Loohuis van huis uit een varkenshoudel' is, ligt de keuze voor cen
vlecsvarkcnstak voor de hand. Voigens dc maatschap bicdt een extra bedl'ijfstak meer
(inkomens-)zekerheid in geval van een uitbraak van een besl11ettelijke dierziekte of ecn
instorting van de mal'kt:.

In het kadcr van dierziekten is het van bclang om de varkenstak op een andere loeatie
te realiscren dan de melkveetak. Zo wordt het risico vekleind dat het gehele bedrijf op
slot moet bij uitbraak van een besmettelijke ziekte vaor ern van de twee diersoorten.
Vandaar dat de familie Loohuis voornemens is een nieuw varkensbedrijf op tc richten
op een nieuwe Iocatie. De bedoeling is om de werkzaamheden op het nieuwe bedrijf
door een bedrijfslcidcr rond te Iaten zetten, waarbij de heel' I"oohuis nauw betrokkcn
zal blijven bij het management. Bet bedrijf zal een zclfstandig bcdtijf vormen: er is
naast: de juridische binding geen sprake van een organisatorische of functionelc
binding mct het bedrijf aan de Aehtel'poolsweg.
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3.1.4. Fasering

Voor her beclrijf is cen ontwikkelingstraject opgezet, bestaande uit 2 fasen die in cen
tijdsttaject van 5 tot 10 jaar zuHen worden gerealiseerd. Fase cen betteft de oprichting
van een bedrij f met 4.368 vleesvarkens. Fase twee betteft de uitbreiding van het
bedrijf met eenzelfde stal (zie situatieschets in bijlage 2). Naar verwachting binnen 10
jaar zal het bedrijf uitgegroeid zijn tot een vleesvarkenshollderij met 8.736
vleesvarkens.

De milieuvergunning worrlt voor aile staUen tegelijk aangevraagd. Evcnecns wordt cen
bouwvergunrung voor aUe staUen aangevraagd. Indien beiden worden verleend, zal de
milieuvergunning in werking treden. Indien de inrichting njet volleclig binncn deie jaar
na her verlenen van de milieuvergunning kan worden gerealiseerd en in gebruik
genomen, zal cen oicuwc milieuvergunning worden aangevraagd.

3.1.5. Toekomstige ontwikkelingen

Naast het beschreven ontwikkelingsttaject zijn geen toekomstige ontwikkelingen
bekend voor deze bedrijfslocatie en het op te richten bedrijE.

3.2. Bedrijfslocatie
De nieuwe bedrijfslocatie is gelegen op de hoek van de Witteveenseweg en de
Geesterseveldweg (zie figullr 3.2). De percelen zijn gelegen ten zuidwesten van
Gecstcren op cen afstand van ca. 2 kilometer van de bebouwrle korn. De omgeving
van het bedrijf is overwegend agrarisch. In bijlage 3 zijn luchtfoto's van het perceel
opgenomen die cen inclruk van de directc omgeving van het bedrij f geven.

Geesteren

Geesterseveldweg

Bedrijfslocatie

Wittevecnscwcg

Figuur 3.2 Topografiscbe Iigging van bet bedrijf

De kadasrrale ligging van de inrichting is gemeente Tubbergen, sectie K, nr. 7541.
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3.3. Omgevingsaspecten

Bestaanrle natuur

Ecologische
verbinclingszone

Zoekgebied
beheersgebied (ruime
jas begrenzing)

Bedrijfslocatie

Nicuwc natuur
Ii

t\Lnridll<uoclllp

11;.lIhlillk
IlOl'k

C('('\lt'fl'!l

~, "

3.3.1. Ecologische hoofdstructuur

In figuur 3.2 is de ecologische hoofdstrucruur in de omgeving van de bedrijfslocatie
weergegeven. Het bedrij f komt in een zoekgebied beheersgebied te liggen. Dit zijn
cultuurgronden, waar onder handhaving van de oorspronkelijke functie, subsirlie kan
worden gekregen voor cen meer op natuur gericht beheer (bijvoorbeeld met bemesten
en later maaien). Dit heeft geen nadelige gevolgen voor het oprichten van een nieuw
varkensbedrijf.

\\ \'\\..''')1('1 lit, t

IIVri"1.1'1 _",....\'_'_ii_k ....:. -Jlll.lmw._
\\ c __\- _

I

Figuur 3.3 Ecologische hoofdstructuur

3.3.2. Kwetsbare gebieden

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben op 14 november 2007 het besluit
genomen tot het aanwijzen van de zecr hvctsbare gebieden op grand van de \Vet
Ammoniak en veehouderij (Wav). In figuur 3.3 is de vernieuwde Wav-kaart
weergegeven. Op grotere afstand (> 250 meter) zijn twee kwetsbare gebieden gelegen,
namelijk Engbertsrlijksvenen op ca. 4.000 meter en Tubbergerveld op ca. 2.650 meter.
Of dit gevolgen heeft voor het initiatief wordt toegelicht in paragraaf 4.11 .

Figuur 3.4 Kwetsbare gebieden

t'W

\ ,
~ ~)

J ,

f' ,,,
,.

< •

\ \ .
',), \'\~' l',. ,

\, ~ -.. .;
•

•

,.,

, /'
• t

f' , ".-
f

,
" 'I b

•
Engbertsdijksvenen
(afstand ca. 4.000 meter)

Bedrij fslocatie

Tubbergel'veld
(afstand ca. 2.650 meter)
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3.3.3. Natuurbeschermingswetgebicden

Op cen afstand vall ca. 4 kilometer
nanmrbeschermingswetgebied gelegen (zie figuur 3.5).

IS het dichtstbijzijnde

Bedrij fslocatie

Engbertsdijksvenen••••••••••••••••:'1..-+-....IL
!
!,
!....! .
!,

]2ff-- .
'[ ::.~~.·~~ L 7'

~~

,_ ..:. .

.............. f';;"';::'F-=""'~+':'"
i 1

L_........~"·'

Cl
o

FiguUf 3.5 Ligging Natuurbeschcrmingswetgebieden

Het betteft het gebied 'Engbertsdijksvenen' en het valt onder de Habitattichtlijn,
Vogelrichtlijn en de Natuurbeschermingswet. In bijlage 6 zijn de staat van
instandhouding en de instandholldingsdoelstellingen voor dit gebied opgenomen.
Hicruit blijkt dar het gcbied wordt beschermd olTIwille van het voorkomen van heide
en hoogveensoorten, broedvogcls en niet-broedvogels. Voor de vogelsoorten, de
heidesoorten en de hoogveenbossen geldt dat de doelstelling is om de oppervlakte en
kwaliteit van het leefgebied te behollden. Voor de actieve hoogvenen en de
herstellende hoogvenen geldt dat de doelstelling is de oppervlakte en kwaliteit van het
leefgebied te verbeteren.

Volgens de tabel behorende bij het Toetsingskader Ammoniak heeft het gebied een
kritische depositiewaarde van 1.071 mol N per hectare per jaar. De effecten van het
voornemen op dit gebied worden toegelicht in paragraaf 4.11.

3.3.4. Overige gebieden

In figuur 3.6 zijn overige gebieden in de omgeving van het bedrijf weergegeven. Uit
deze figllllr blijkt dat het bedrijf is gelegen in een weidevogelgebied. De doelstelling
van het provinciale beleid in weidevogelgebiedcn is het handhaven en zo ll10gelijk
versterkcn van de weidevogelstand met cen sterke nadruk op de kritische sootten
(grutta, tureluur, slobceend. zome.rtaling, watersnip) kemphaan en veldleeuwerik). Om
dit doel te bereiken worden in de provincie vier instrumenten ingezet:

stimlllering vrijwillige weidevogelbescherming
beheersovereenkomsten (in mime jas beheersgebieden voor weidevogels)
natuurproductiebetaling (in mime jas beheersgebieden voor weidevogels)
aankoop/particlllier natullrbeheer (reservaatsgebieden/nieuwe natullr)
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Bij de realisatie van dit initiatief wordt rekening gehouden met het weidevogelgebied
op de volgende wijze. Allereersr bevindt de locatie zich langs de doorgaande weg
zodat de aanwezige en nieuw aan te leggen ve.rharding zo min mogelijk invloed
hebben op de openheid van het gebied. Daarnaast wordt naast en achter de stallen een
beplantingssrrook aangebracht die invloeden van de stallen (zoals geluid,
verkeersbewegingen e.d.) op het overige gedeelte van het perceel tot een minimum
beperken en ruimte bieden aan vogels om te broeden of fourageren.

•
b4heel"'Sgebied (ruime jas wel(JevDQelbehee:t)

Figuur 3.6 Overige gebieden in de omgeving van de bedrijfslocatie <0 )

In de omgeving van het bedrijf zijn geen fruitteelt- of boomkwekerijbedrijven gelegen.

3.4. Ruimtelijke aspecten
In het Bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Tubbergen rust op het
berreffende perceel de bestemming 'agrarisch gebied'. De op de kaart als zodanig
aangcwezen gronden zijn bestemd voor de uitoefening van het agrarisch bedrijf. Voor
het plangebied is een herziening 'Buitengebied 2006' in procedure welke sinds mei
2007 ook rechtskracht heeft. In dit ontwerp heeft het perceel de bestemming
'agrarisch gebied met nadere aanduiding landbouwontwikkelingsgebied'.

Ten behoeve van de vestiging van het bedrijf is een bestemmingswijziging nodig,
namelijk naar 'agrarische bedrijfsdoeleinden'. j-[iervoor is een artikel 11 \VRO
procedure noodzakelijk.
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Milieu-effecten voorgenomen activiteit

4.1. Ammoniakemissie
Een overzicht van de ammoniakcmissie in de vergunde ( = gerealiseerde) en de
gcwcnste situarie is weergegeven in bijlage 1. Na de oprichting is de alumoruakemissie
jaarlijks 4.630,08 kg.

4.2. Geuremissie

4.2.1. Individuele geuremissie

In de aangevraagde situatie heeft het bedrijf een geuremissie van 50.668,8 au. Sinds 1
januari 2007 is de \'ifet Geurhinder en Veehouderij in werking getreden en moet de
geurbclasting van een bedrijf berekend worden met behulp van het model V-stacks.
De bedrijfslocatie ligt in een landbouwont:wikkelingsgebied, zodat de wettelijk
voorgeschrevcn maximale geurbelasting 14 au voor objectcn buitcn de bcbouwde
kom en 3 au binnen de bebouwde kom is. Dc gemeente Tubbergen heeft (nog) geen
gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een eigen geurbelcid op te stellen.

In de directe omgeving van het bedrijf (billten de bebouwde kom) zijll drie
veehouderijen en vier burgerwoningen gelegen. Binnen de behouwde kern zijn twee
wOllingen gekozen clie op de kortste afstand van het bedrijf liggen om inzicht te
krijgen in de geurbelasting van woningen binncn de bebouwde korn van Geesteren.
Dc ligging van aUe woningen en de bijbehorende adressen is weergegeven in figuur
4.1.

1: Wiuc\'(;cnscwcg 20

<"cchoudcr)
2 Wiucvccnsc\V(.'g 18

(\'cchoudcr)

3: WiUC'"C(''11SC\VCg 16

(\'cchoudcr)

4: Wiuc\'ccnscwcg 14

(burger)

5, GcI<:JlOllcnwcg 9

(burger)

6, Wiuc\'ccnscweg 17

(bu'BC')
7, GCL'StcrscYcldwcg 6

(burger)

B, Bcckstmat 20

(burgcr)

9: J laarbrinkswcg 20

(burger)

Figuur 4.1 Geurgevoelige objecten in de omgeving (0 = bedrijfslocatie)

In bijlage 4 ell tabcl4.1 zijn de resultaten van het geurverspreiclingsmodcl opgenomen.
Hieruit blijkt dat het bedrijf in de gewenste situatie aan de gestclde geurnormen kan
voldoen.
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Tabel4.1 Rcsultaat gcurverspreidingsmodel

Volgnr. GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm GeurbelastilH?"

4 \X!itteveenseweg 17 244507 492 357 14,00 9,69
5 \'\litteveenseweg 14 244418 492 440 14,00 6,17
6 Gclepollenweg 9 244491 492 494 14,00 6,56
7 Geesterseveldweg 6 245 147 492 241 14,00 6,36
8 Beekstraat 20 246454 493194 3,00 0,60
9 Haal'bl'inksweg 20 246610 492 956 3,00 0,57

In dit model zijn de in de buurt gelcgen vcehoudetijen niet meegcnomen. Volgens art.
3 lid 2 van de \X!et GCU1'hindcr en Vcehouderij geldt voot dezc bedrijven (buiten de
bebouwde kom) een vaste afstand van 50 meter. Aan deze afstand kan bij aUe
bedrijven worden voldaan.

4.2.2. Cumulatieve geU1'emissic

Op verzoek van de gemeente is voor dit initiatief een cumulatieberekening voor de
gcuremissie opgesteld. Dit is dc belasting van alIc vechoudetijcn in een straal van ca. 2
kilon1ctcr rand het bcdrijf tezamen. Er zijn in de omgcving naast het nicuw op te
richten bedrijf nog 23 andere bcdrijven waar vee wordt gehouden waarvoot cen
gcurnorm is vas tges teld. In V-Stacks Gebied zijn al dcze bedrijven ingevoctd met de
aanname dat aIle bedrijvcn zijn voorzien van mechanische ventilatie. In tabel 4.2 staat:
de uitkomst van de cU111ulatieve geurbetekening. Gezien het feit dat er geen normen
zijn voor de cumulaticvc geurbelasting, kan uit: de tabel gcen condusie tcn aanzien van
de vcrgunbaatheid worden getrokkcn.

Tabel4.2 Resultaat cumulatief geurverspreidingsmodel

GGLlD Xcoordinaat Ycoordinaat Geurbelasting Geul'belasting
zonder met initiaticf
initiaucf

Wilteveensewea 17 244507 491357 3,914 6,464
Wilteveensewea 14 244418 492440 44,851 45,303
Gelepollenweq 9 244491 492494 18,278 20,614
Geesterseveldwea 6 245147 492241 7,348 14,898
Beekstraat 20 246454 493194 0,533 1,194
Haarbrinksweq 20 246610 492956 0,484 0,484
Wilteveenswea 8 243935 492571 5,362 7,041
Wilteveenswea 10 244026 492561 7,055 8,884
Wilteveensweq 12 244232 492527 9,253 12,672
Vriezenveensewea 105 243910 493323 3,059 4,444
Vriezenveensewea 103 243943 493329 2,920 4,463
Vriezenveenseweq 101 243989 493322 3,131 4,577
Vriezenveensewea 99 244026 493320 3,284 4,494
Vriezenveensewea 91 A 244218 493324 3,027 4,185
Vriezenveenseweq 91 A 244226 493323 3,048 4,148
Weitemanswea 23 243268 492095 1,962 2,690
Geesterseveldwea 11 245281 492210 5,261 9,609
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4.3. Stof
Dc achtergrondcOl1ccntratic van fijn stof in de omgcving van het bcdrijf was in 2006
27 I-tg per m' (MNP, 2007). Volgens de normen van de \XIet luchtkwaliteit 2007 mag
deze jaargemiddclde achtergrondconcentratie maximaal 40 I-tg/m' bedragen. De 24
uUl'sconccntratic van 50 (J.g/m·1 mag maximaa135 keel' per jaa!' overschrcden worden.

Na de oprichting van de stallen (2 fasen) wordt jaarlijks 8.736 * 0,055 = 480,48 kg fijn
stoE per jaar geproduccerd. \\lanncer de Rcgeling Beoordcling Luchtkwaliteit zoals
gcpland dczc zomer worth aangcpast, zal de luchtkwalltcit op 70 meter afstand van de
stallen berekend macten worden. Met bchulp van de bcpcrktc c111issictocts kan
worden aangetoond dat C1' in dat gcval gccn ovcrschrijding van de l1ortnel1 W01"tit

verwacht (zic bijlage 7). 1ndicn dc Regcling 11iet wordt aangepast, is cen uitgebrcid
ondcrzock noodzakelijk.

4.4. Water
1-1ct watervcrbruik van de varkcnshoudcrij w()l,dt naar verwachting ongcveer 22.000
111-1 (op basis van K\'(lIN-nol'men), inclusief het verbruik ten behoeve van de
lucht:wasser. Het: waterverbruik wordt zoveel mogelijk bcperkt door het toepassen van
gladde wanden en vloeren en door de stal tc laten inweken alvorens te reinigen.
'Ievens worden anti-mors-drinkbakken geinstalleerd en zal de stal met een
hogedl'ukl'einiger wOl'den gereinigd.

Per jaar wordt ongeveer 10.000 m3 hemelwater via verharde oppervlakken afgevoerd
(neerslag per jaal' 800 mm). Dit water komt niet in contact met bedrijfsmatige
processen en kan dus zonder problemen naar de omgeving (bodcm, oppcrvlaktcwater)
worden afgevoel'd. Reinigingswater van stallen (ca. 200111"), transp0l'tmiddelen (ca. 20
m3) en kadaveropslag (ca. 10 m3) wOl'dt opgevangen in de mestkeldel', Dit wOl'dt met
de mest mee uitgereden over het land.

I--let waterschap Regge en Dinkel schrijft voor dat bij een nieuwbouwplan aandacht
Inoet worden besteed aan de waterkwaliteit en de afvoer van hemel- en afvalwater.
Gestreefd moet worden naar een gelijkblijvende of kleine1'e afvoer van water uit het
plangebied en het voorkomen van gl'ondwatel'overlast en vcrd1'oging. De
bedrijfslocatie is niet gelegen in een g1'ondwate1'beschcl'mingsgebied.

Het: te verharden oppcrvl"k bedraagt ca 13.500 m 2 (bebouwing + erfverharding). De
afvoer nit het gebicd mag bij de maatgevende neerslaghoeveelheid (40 mm in 75
minutcn) niet grotc1' zijn dan de oorspronkelijkc landclijke 111aximumafvoer van 2,4
liter per seconde pel' hectare.

Ten behocve van de nieuwbouw moet 13.500 * 0,040 (40 mm) = 540 m' water
wOl'dcn gcborgen. Het totale percecl heeft een oppervlaktc van 5,2 hectare, zodat per
seconde maximaal 2,4 * 5,2 = 12,48 liter nug worden afgevoerd. Gedul'cnde de
periode van 75 n1inuten mag in totaal maximaal 75 * 60 * 12,48 = 56,1 m3 wOl'dcn
afgcvoerd. Dc aan te leggen waterberging moet dus een inhoud van tenminste 540 
56,1 :::::: 483,9 111''1 hebbcn. Uitgaande van een gemiddcld hoogste grondwaterstand in
het gebied van ca. 60 em onder maaivcld, is de minimaal benodigde oppcrvlakte 534,6
/ 0,60 :::::: 807 m2. r":en waterbel'ging met minimaal dczc omvang worth aan de
aehterzijde van de stallen gel'calisecrd.

Om vcrontrciniging van het hcmclwatcr tc voo1'ko111en, wordcn geen zwatc mctalcn
gebruikt aan de buitenzijde van de stallen. Tcvens wordt het erf rcgclmatig schoon
gehouden en wordt mest afgcdekt opgeslagen.
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Binnen dc intichting ontstaat afvalwater als gcvolg van dc reiniging van staUcn,
transportauto's, kadaveiTuimtc en het gebruik van sanitaire ruimten. De hygienesluis
wordt aangesloten op de geilleentclijke riolcring; het overige afvalwater wordt
afgevoerd naar de mestput of de externe mestopslagsilo.

4.5. Energieverbruik
De grootste energieverbruikers op het bedrijf 2ijn de ventilatoren, de vcdichting, de
verwarming, de luchtwasser en overige installaties (voer, drinkwatcr etc.). Volgens
K\XlIN-normen bcdra'llgt het cncrgieverbruik voor een varkenshoudel'ij met deze
omvang 235.000 kWh pcr jaar. De opzet van dit bedrijf verschilt cchtcr in enkelc
opzichten van een standaardbedtijE. Zo worden combiwassers toegepast die een
geringe stijging van het energievcl"bruik tot gevolg hcbben. Daarentegen zOl'gcn het
afzuigkanaal en de frequentiegeregelde vcntilatoren voor een aanzienlijke afnanle van
het verbruik (l'cspectievelijk 20% en 40%). Naar verwachting komt het uiteindelijke
cnergievcrbruik uit: op ca. 300.000 kWh.

4.6. Mest
Jaadijks wordt op het bedtijf ongcveer 9.000 mol drijfmcst geproduceerd. Deze Illest
wOl'dt opgeslagen in de mestkclders en de separate mestopslag. In de tocgcstane
periode worth de mest uitgcreden op akkerbouwgtonden in de olngcving of afgcvoctd
van het bedtijE.

4.7. Geluid
Op het bcdrijf zelf zijn een aantal geluidsbl'onncn tc benocmen. Voorbeelden van
bronncn zijn vcrkeersbcwcgingen zoals voenvagcns cn veewagens, vcntilatotcn en
activitciten als hct laden van de dieren of het lossen van vocr. Omdat de ventilatoren
inpandig (achter de luchtwasscr) worden opgestcld, zal de geluidemissic hiervan
beperkt zijn. Een overzicht van de geluidsbclasting van het bedtijf is opgenomen in de
aanvraag voor een milieuvcl'gunning.

4.8. Afvalstoffen
13ij het houden van varkens komen de volgende afvalstoffen vrij:
• kadavers
• drijfmest
• afvalwatcr
• spuiwater
• diversen, zoals verpakkingsmaterialcn, TL,-buizen en voelTesten
De kadavers worden opgcslagen in ecn gekoe1de ruimtc, vool'zicn van afvoer voor
1'einigingswatel'. Midde1s verrijdbal'e plateau's worden deze aangebodcn aan dc
destructor en op verantwoorde wijze vCfnietigd. Dc nlest wordt uitgereclcn op
akkerbollwgronden in de omgcving of afgcvoerd. J--Iet afvalwater worth grotendecls bij
de mest gevoegd. Het spuiwatcr (ca. 600 m3 per jaar) wordt door een erkende
verwcrkel' opgehaald. Bet huishoudelijk afvalwatcr worth op het gCl11centcriool
geloosd. De overige afvalstoffen worden op verantwoordc wijze van het: bcdrijf
afgcvocrd.
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4.9. Ongevallenrisico's
Dc ll1CCStC activitcitcn bij cen varkcnshouderij vinden binnen de gebouwcn plaats.
Dcze activiteiten hcbbcn hij cen nonnalc bedrij fsvocring gccn extra risico op
ongcvallcll als gcvolg.

Or het bcdrijf worden brandwcrendc maatregclcn gctroffcn middels het tocpasscn
van brandvcrtl'agcndc vool"zicningcn en het aanbrcngcn van poedcrblusscrs. Om het
risico op ongevallcn op het bedrijf tc verklcinen, wardt gcwerkt 1net opgclcicl
personecl. 13ij het gcbnlik van werktuigen en machines worden dc voorschriftcn van
de fabrikant tocgcpast. Er vindt geen dieselolieopslag plaats.

Ten bchocvc van de combiwasser wOl'dt gcwerkt: 111Ct zWflvelzuul'. Dit wordt
aangcvocrd in IBC's van de fabl'ikant en opgCSlagCl1 in cen aparte, afgesloten ruimte
(conformde richtlijnen van de PGS 15). Het ZUUl' wordt middels een automatisch
transportsysteem in de wasser gebracht, hier is gecn menselijk handelen voor nodig.
Vrijgekomen spuiwater wordt middels leidingen afgevoerd naar spuiwatersiIo's. Dcze
silo's 2ijn geschikt voor dc opslag van dit product. Een aantal keel' per jaar wordt het
spuiwatcr afgevoerd door een hicrvoor erkend bcdrijf.

Er is op het bedrijf cen noodaggregaat aanwezig voor gevallen van sttoon1storing.
De2e zorgt Ci\TOOr dat de bedrijfsvoei'ing kan worden voortgezet, zodat grote schade
aan dieren en/of milieu wordt: voorkomen.

4.10. Besluit Huisvesting en IPPC-richtlijn
lIct Besluit Huisvesting schrijft maximale cmissiewaarden voor verschillendc
dicrcategorieen voor. Door tocpassing van combiwasscrs wordt aan dcze norlncn
voldaan.

Dc IPPC-richtlijn vcrplicht de lidstaten van de EU om bedrijven te regnlercn middcls
een ;ntegralc vergunning gebascerd 01' de best beschikbarc technickcn (Bl3'I). Dc
Nederlandse overheid heeft dezc richtlijn onder andcre in dc \'\/et J\1ilicubcheer en de
\X1ct A1111110niak en Veehouderij gc:imple111entccrd. Daarnaast heeft: zij een bc1eidslijn
gepresenteerd die aIs handreiking kan dienen voor het uitvoeren van de
omgevingstoets IPPC. l\1et behulp van de beleidslijn kan het bcvoegd gezag bcslissen
of en in welke mate vanwege de lokale milieuomstandighcden strcngerc cn1issie-eisen
in dc milicuvergunning moetcn wordcn opgenomen dan dc eisen die volgen uit de
tocpassing van 'beste beschikbare techniekcn' (13131).

Voor de varkcnshoudcrij zijn enkele systcmen, waaronder hct IC-V-systeem voor
vlcesvarkens, genoemd als best beschikbare techniek. Naast de huisvesting worden
nog enkele aandachtspunten 1313'1' genoemd. In tabcl 4.3 staat een opso111ming van de
aandachtspuntcn Waal\TOOr 1313'1' zijn vastgesteld, het doel van de 13B'1' en cen
voorbeeld van een BBT 01' dit gcbied.

Tabcl4.3 Overzicht vall de aandachtspunten waarvoor BBT zijn vastgesteld

Aandachtspunt Doe1 Voorbeeld BBT
Vocdingstcchniekcn Beperking ultschciding nutrienten Fascvocdcring
Emissies naar de lucht Bepel'king ammoniakemissic Vacuiimsvstcem VOOl' mcstafvocr
Watcr Bcpcrking- \Va tcrvcrbruik Gcbruik hogedrukspuit

Encreic BCDcrkinQ" cnergicvcl'bruik Frcquenticg-cl'cgcldc vcntilatol'cn
j\fcstopslag Bcpel'kcn ammoniakemissic Ovcrdektc mcstsilo
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De stal wordt van een gccombineerd luchl:wassystcem voorzien. Dit systee111 wordt
niet in de BREF"s genoemd als 1313'1'. \X!el worth met het systeem een hogere reductic
van ammoniakemissie bereikt dan met de genoemde B13T in de BH.T_U-". Daarnaast
heeft de luchtwasser aIs voordeel cIal: de lucht middels centrale afzuigkanalen naar de
luchtwasser wordt geleid. I--liermee wordt ZO'11 20% energic bcspaard.

1\1ct bctrekking tot de aandachtspuntcn 'voedingstechnicken', \vater' en 'energie'
worden de genoemde voorbeclden op dit bedrijf toegepast. De mestopslag vindt
plaats in een afgedekte l11estopslag en voldoet daarmce ook aan het genoemde
voorbeeld in de BREI'.

Nu op dit bedrijf waar mogelijk best beschikbarc tcchnieken worden toegepast en met
betrekking tot emissies zelfs een verdergaande technick wordt toegepast, voldoet het
bedrijf aan de IPPC-richtlijn. Dit wordt bevestigd in de uitspraak I~cht-Susteren

(ABRvS 1 juni 2005, nr. 20040-343/1).

Op basis van de IPPC-beleidslijn kan een bevoegd gezag strengere eisen stellen dan
1313'1', wanneer de milieu-omstandigheden daar aanleiding toe geven. Het voornemen
voldoet teeds aan elit beleid.

4.11. Ecologie

4.11.1. Gcbicdsbcscherming

Dc achtergronddepositie van NI--Ix in de omgeving van het bedrijf was in 2006 3.310
mol per hectare per jaar en van N totaal 2.700 mol N per hectare per jaar (Milieu- en
Natuur Planbureau, 2008). In hoofdstuk 3 is gebleken dat et zich in de o111geving van
het bedrijf twee kwetsbare gcbicden bcvinden binnen een omtrek van 5 kilometer
rond het bedrijf.

I--Iet versprciding van de ammoniakelnissie in de richting van de te beschern1en
natuurgebicdcn kan 111 kaart worden gebracht met bchulp van een
ammoniakverprcidingsmodel. Het resultaat hiervan is opgeno111en in bijlage 5 en tabel
4.4. Voor beide gebicden zijn twee punten in het model mecgenomen.

Tabel 4.4 Resultaat amilloniakverspreidingsillodel

Volynummcr Naam X coordinaat Y coorcIinaat Depositie
1 Tubbergervcld 1 247904 491 545 3,14
2 Tubbergervcld 2 247523 491 367 3,50
3 Engbcrtsdijksvcnen 1 242443 495629 2,12
4 E~ngbertsdijksvencn 2 242761 495961 2,05

I-let '1'ubbergerveld wordt beschermd onder de \X!et ammoniak en vechouderij. Dat
betekent dat er bepaalde beperkingel1 gelden indien het bedl'ijf binnen 250 meter van
het gebied is gdegen. Dat is bij dit bedrijf niet het geval. Op grond van de IPPC
richt:lijn moeten de Best Beschikbare 'rechnieken worden toegepast om milieuschade
tc voorkomen of in iedel' geval tc bcperken. Deze techniekcl1 worden toegepast (zie
par. 4.10).

Engbertsdijksvcnen valt onder de Natuurbeschcrmingswet:. Reeds in 2007 is door
Al.'cadis een quickscan uitgevoerd om de gevolgen van het initiatief in lmart te
In·engen. De resultaten van dit ondetzoek zijn bij deze notitie gevoegd. Uit het
onderzoek blijkt dat de beschcl'mde habitattypen niet: gevoelig zijn voor vel'zuring,
maar wel voot vermcsting. G-ezien de afstand van het bedrijf tot het gebicd en de
ligging el"Van ten zuidoostcn konden negatievc cffectcn toen worden uitgesloten.
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Inmiddels kan met behulp van het ammoniakversprcidingsmodel inzicht worden
vcrkregen in de ammoniakdepositie. De depositie op het gebicd blijft bcperkt tot
maximaaI 2,12 mol per hectare per jaar. Dc achtergronddcpositie is hoger dan de
kritischc depositiewaarde van het gcbied, zodat icdere tocnamc van de depositic aIs
mogclijk negatief moet worden beschouwd. Het wachten is op nieuw beleid, waaluit
duidelijk worth of deze bctrekkclijk Iage depositie leidt tot significante gevoIgen.
\V'ellicht kan een uitgebrcidc natuurtoets hier inzicht in geven. In elit kader zaI een
natuurbeschermingswctvergunning bij de provincic worden aangevraagd.

4.11.2. Soortenbescherming

Uit het ecologisch onderzock bIijkt: dat in de omgcving van het bcdrijf mogelijk egels,
hazen, moIlen, vcldmuizcn en broedvogcls (kievit) voorkomcn. Aileen voor de
brocdvogcls geldt dnt de bouwwcrkzaa1l1hedcn ncgatieve effccten kunnen hebben.
Daaro1l1 is het van bclang om de werkzaamhcden buiten het broedseizoen te laten
pIaatsvindcn. Als dat gebeurt, is een ontheffing in het kader van de FIora- en
F·'aunawet niet noodzakelijk.
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Alternatieven

5.1. Alternatieven voor de locatie
Dc l()Catic voot de voorgeno111cl1 activltcit Iigt op kortc afstand van het woonadres
van de ondcrncmcl' en is in cigendom. Het oprichtcn van een v<lrkcnshoudcrij op dezc
Iaeatic is binnen de bcschikbarc milieuruimtc mogelijk. Voor de rcalisa6c van de
planncn dicnt: wel cen nicuw agrarisch bouwblok op dczc locatie vcrkrcgcn tc wotden.
1-1ic1'voo1' bicdt het bcstctnmingsplan mogclijkheden. El' zijn dus gccn rcdcl1cll om tc
zoeken 11aa1' een andctc Jacatic. Daa1'0111 \VOl'cIt in het MER aIleen aanelacht bcsteed
aan altcrnaticvcn VOO1' het huisvestingssystcem, 0111 daarmec inzicht tc krijgcl1 in
hocvcrrc de milicucffectcl1 van het bedrijf op de voorgcnomcn locatic kunncn wOl'den
beperkt.

5.2. Alternatieven voor het huisvestingssysteem
Dc kcuzc uit huisvestingssystemen bestaat uit de emissiearme huisvestingssystcmcn
die in de Rcgeling }\m1110niak en Vcehouderij en de Regcling Geurhindcr en
Veehouderij worden genoemd en voldocn aan de drcmpelwaarde van het Bcsluit
Huisvesting. Sommige syste111cn zi)n aIleen gerieht op de reductic van ammoniak,
anderc systemen reduceren ook de emissie van gcur en/of fijn stof. Daarnaast zijn cr
systc111cn die de rcductic van ammoniak bij de bron aanpakken en zogenocmde cnd
of-pipc-systctnen. Een aantal systemen uit de Regeling Ammoniak en Veehouderij
worden in de praktijk niet meer toegepast vanwcge gewijzigde welzijnsregelgeving of
tegcnvallende bedrijfseconomische of milieutechnische resultaten. Deze systcmcn
worden dan ook niet meegenomcn als alternatief.

Op basis van de milieuprestaties, de praktische uitvoerbaarheid en de competenties
van de ondctnemers is bckcken welke alt:ernatieven er zijn voor de voorgenomcn
activiteit. Dczc worden toegelicht in onclerstaanele paragtafen.

5.2.1. Luchtwasscrs

01' elit Inoment 21Jn 2 soorten chcmische luchtwassers (70% en 95%
ammoniakreductie), 1 biolob~sche luchtwasser (70%) cn 4 soorten combiwassers (70%
en 85%) el'kend. \X/at betl'cft fijn stof reduccren dc chemische en biologische wassel'S
ca. 65°;() en de combiwassers 800;0. Op het gebied van geur zijn de prestaties zeer
vetschillend. Een chcmische lucht:wasset reducecrt 30%

, ecn biologische luchtwasser
45% en cen combiwasser (afhankelijk van hct type) 70%,75% of 80%.

Voot het initiatief is een geuneductic van 45% niet voldoendc om aan de geldende
wetgeving te voldoen. Dat betckent dat de chcmische en biologischc luchtwassers
afvallen als alternatief. Dc combiwasscts prcstcren allen voldocncle op het gebied van
stoE, gcur en ammoniak 0111 aan de geldendc regelgeving t:e voldoen. .

Qua praktische llitvoerbaarheid zijn cr verschillen tllssen de altcrnatievcn, maar omdat
het een nicuwbouwplan betreft kunnen dcze ingcpast worden. Et is zodoende niet een
altetnaticf dat afvalt omdat het praktisch gezien niet uitvocrbaar is.
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Dc ondernemers hebben een duidelijke voorkeur VOOl' een combiwassel' waal'bij de
toevoeging v'an ZUUl' aan het water 20rgt VOO! de reductic van ammoniak. Om dcze
redcn vaIt dc cornbiwasser van Dorset af als alternatief.

Bovcnstaande informatie lcidt tot dc conclusie dat vaor het voorncmen twee
alternaticven bcschikbaar zijn: dc toepassing van een combiwasscr van UniQ£111 of Big
Dutchman.

5.2.2. Emissicarmc techniekcn in de mcstput

I:~r zijn diverse el11issicarme technieken in de mestput die voldocn aan de gestelde
maximale ammoniakemissiewaarden in het Besluit Huisvesting. Sommige technieken
rcduccren dc amrnoniak net 20 goed of zclfs iets betel' dan een luchtwt1sser. lIet
vool'dcel is daal'bij dat de reductie al in de mestput plaatsvindt en dat het lccf- en
wedddimaat in de stal dUB ook verbetel't. Bet nadccl van cmissiearme techniekcn in de
mestput is dat zij een beperkt reducel'end effect op de gcurcmissie en een niet
aangetoond effect op dc fijn stofemissic hcbben en dat extra mestopslag buiten dc stal
nodig is. Ecn vool'decl is dat de syste111cn geen invloed hcbben op het verbruik van
cnel'gie en water.

Dc l11ilieuprestaties van emissiearme tcchnieken in dc mestput zijn nict betel' dan de
milieuprestaties van het voorgenomcn altel'natief. Daarom wOl'den emissiearme
technieken in de mestput niet meegenomen als altcl'natief VOOl' de voorgenomen
activiteit:.

5.2.3. COlnbiwasser i.cln. clnissieatlne techniekcn in de mestput

Bet cOl11bincren van bovengenoemde systemcn hecft de voor- en de nadelen van
beide. Specifieke voorde1en van de combinatie van beide systemen is het feit dat er
mindel' zuul' nodig is omdat de te l'einigen lucht mindel' ammoniak bevat. Daardoor
ontstaat er oak mindel' spuiwater en dalen de jaarkosten. Nadeel is dat el' dubbcl
gdnvesteerd moet worden in emissiearmc systemen en extra opslag voor de mest.

I--Iet milieuvoordecl van het combineren van systcmen op het gebied van ammoniak is
wel te berekenen, maar mag wette1ijk nog niet worden tocgepast. De Rav kent in1mers
geen combinatie van systemen. Dc Rgv kent bij sommigc diercatcgoriecn wel een
combin~tie van emissiearme technieken in de mestput met een chemische of
biologische lucht-wasser, maar niet met een combiwassel'. Dat betekent dat dit
alt:crnaticf op basis van wct~ en rcgelgeving geen enkcl voordecl heeft ten opzichte van
het toepassen van aIleen een combiwasser.

lId toepassen van dit altcrnatief heeft gevolgen voor de indeling van de stal en het
pel'ceel, uitgaande van de meest milieuvriendclijke versie van hct meest toegepaste
systeem (schuine putwanden, stalcn roosters, cmittel'cnd oppervlak max. 0,18 n12). Het
emittcrend oppervlak in de mcstput moet worden beperkt, 20dat een grater gedeelte
van het hok uit dichte vloer zal bestaan. Dit kan, net zoals de toepassing van stalen
roosters, meer hokbcvuiling tot gevolg hebben. De eisen aan de put hebbcn tot gevolg
dat cr mindel' mestopslag in de put 1110gelijk is en d~t er dus meel' opslag in de vorm
van een mestsilo benodigd is.

Het: combineren van een combiwasser met emissiear111e technieken in de mestput
biedt wettclijk gezicn gccn milieuvoordelen ten opzichte van de combiwasser
alternatieven. Om die reden wordt dit alternatief niet meegcnomen in de vergelijking.
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5.2.4. Meest milieuvriendelijke alternatief

In het MER zal het voorncmcn (toepassing van combiwassct B\XJL 2007.01) worden
vcrgeleken met de toepassing van combiwasser BWL 2006.14 en B\1(IL 2006.15.

5.2.5. Ivfotiva tie voorkcul'salternatief

In het MER word!: gemotivccrd waarom de onderncmets kiczen VOO1' de combiwasscr
van Inn(yi-.

Startnol"itie MER Agl'a-Matic pag. 22



Literatuurlijst

ASG, J(IPalilitaliepe ill[onJ1alie poor de IJeehoJ1derij 2006-2007, Lclystad, 2006

EUfopesc commissic, Rqf{!relltiedo?'lflllfJlJl betrejfel1de de !Josle heHhikbare ledmiekell 11001' de
illtell.rielJc plllilJJlJce- en lJtIl'kellsbolldet'!j, 2003

VROM, cmissicnonncn fijn stofvoor de vcehoudcrij, 18 maart 2008

Startnotitie MER Agra-Matic pag. 23



Overzicht bijlagen

Dc volgende bijlagcn zijn in dcze aanmeldingsnotitic opgcnomen:

1. OVC1"zicht vcrgundc en gcwcnstc dicraantallcn
2. Situatieschets bedrijf
3. Situaticschcts omgcving
4. Gcurvcrsprcidingsmodel (V-Stacks)
5. Ammoniakvcrspreidingsmodcl (Aagl'o-stacks)
6. Instandhoudingsdoelstcllingcll
7. Bepcrktc cmissictocts fijn stof
8. CUlllulaticvc gcurbcrckcning
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Bijlage 1: Overzicht vergunde en gewenste situatie

Situatic conform gcldcndc vcrgunning(cn)

sial RAV aanlal kg Nfl, NH3 au

diercategorie no. code huisvestingssysteem dieren p.p.p.j. lolaal aU/dier lolaal

8' is voor deze JoeaUe geen mlieuvergunning ver/eend.

TOTAAL 0,00 0,00

Gcwenste situatic

sial RAV aanlal kg Nfl, NH3 au

diercategorie no. code huisvestingssysteem dieren p.pl.p.j. lolaal aU/dier lolaal

Vleesvarkens A D3.2.15.3.2 Ooniliwasser, opp. > 0,8 4368 0,53 2315,04 5,8 25334,40

Vleesvarkens 8 D3.2.15.3.2 Ooniliw asser, opp. > 0,8 4368 0,53 2315,04 5,8 25334,40

Tolaal 4630,08 50668,80
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Bijlage 2: Situatieschets bedrijf

Milieutckcning 274503-11\1 is scparaat bijgcvocgd.
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Bijlage 3: Situatieschets omgeving

Bedrijfslocatie
..-~~
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Bijlage 4: Geurverspreidingsmodel (V-Stacks)

Naam van de berekening: voorkeursalternatief
Gemaakt op: 16-07-2008 14:03:40
Rekentijd: 0:00:04
Naam van het bedrijf: Hagedoorn-Loohuis,
Witteveenseweg ong., Geesteren

Berekende ruwheid: 0,140 m
Meteo station: Eindhoven

Brongegevens:
Nr.. BronlD X-coord. V-coord. EP Gem.geb. EP EP Uittr. E·

Hooote hooote Diam. snelh. Aanvraaa

1 SIal A 244 755 492183 1,5 6,0 10,9 0,40 25334
2 SIal B 244756 492140 1,5 6,0 10,9 0,40 25334

Geur gevoelige locaties:
Nr. GGLID Xcoordinaal Ycoordinaal Geurnorm Geurbelaslina
3 Witteveenseweg 17 244507 492357 14,00 9,69
4 Witteveenseweg 14 244418 492440 14,00 6,17
5 Gelepollenweg 9 244491 492494 14,00 6,56
6 Geesterseveldweg 6 245147 492241 14,00 6,36
7 Beekstraal 20 246454 493194 3,00 0,60
8 Haarbrinkswea 20 246610 492956 3,00 0,57

""" HagedoOln-Loohuls. Wittevunseweg ong.. Geesteren

y 4'lSOl)

1

"''''' •
4 5.."" , •J92000

2"~OOO 2HSOO """ U5500 """ 24'500 WOOO
X
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Bijlage 5: Ammoniakverspreidingsmodel

Naam van de berekening: Voorkeursalternatief
Gemaakt op: 16-07-2008 8:36:07
Zwaartepunt X: 244,800 V: 492,200
Cluster naam: Hagedoorn-Loohuis
Berekende ruwheid: 0,20 m

Emissie Punten:
Nr. BronlD X-coord. V-coord. Hoogte Gem.geb. Diam. Uittr. Emissie

hooate snelheid
1 Stal A 244 755 492183 1,5 6,0 10,9 0,40 2315
2 Stal B 244756 492140 1,5 6,0 10,9 0,40 2315

Gevoelige locaties'.
Volanummer Naam X coordinaat V coord inaat Deoositie
1 Tubbergerveld 1 247904 491 545 3,14
2 Tubbergerveld 2 247523 491 367 3,50
3 Engbertsdijksvenen 1 242443 495629 2,12
4 Enabertsdiiksvenen 2 242761 495961 2,05

Details van Emissie Punt:
Vol Code T e
1 0 3.2.15.3.2 Vleesvarkens

497200
496695
496190
495685
495180
494675
494170
493665
493160
492655
492149
491644
491139
490634
490129
489624
489119
488614
488109
487604

J
I.-J Ir

l/ 1\

Il
1\ / '"\ 1/ 5

7 ;,-
\ I"':::; II, I> lO-

II (\J~ // /
/ 1"- -

1/ \.-

"- ./

V <;l;

- f"

;5
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Bijlage 6: Instandhoudingsdoelstellingen

(legenda zie volgende pagina)

I Doelstelling kwaliteit I
I Doelstelling oppervlakte 10
I Relatieve bijdrage II 10
I Landelijke staat van instandhouding 101 10
I Habitattypen 1001 10
IH2320 - Binnenlandse kraaiheibegroeiingen 1001= IEJ
IH40101\ - Voch6ge heiden OlOgere zandgronden) 1001= IEJ
IH711QA - *Actieve hoogvenen (hoomreenlandsch:m) IDElI> IE]

Ir-17120 - Herstdlende hoogvenen IElElI> «) IE]
IH91DO - *Hoogveenbossen 10ElI= IEJ

I Omvang populatie (indicatieft.b.v. draagktacbt leefgebied)

I Doelstelling kwaliteit leefgebied II
I Doelstelling omvang leefgebied 101
I Relatieve bijdrage 1001
I Landelijke staat van instandhouding 10001
I Broedvogelsoorten 100001
11\008 - Geoorde fuut 100DDI20

Omvang populatie (indicatief t.b.v. draagkracht leefgebied) I
Doelstelling kwaliteit leefgebied II I

Doelstelling omvang leefgebied 101 I
Relatieve bijdrage 1001 I

Landelijke staat van instandhouding II 1001 I
Niet-broedvogelsoorten 101 1001 I

11\039 - Toendrarietgans IEJls+ IEJEJI4000 I
IA127 - Kraanvogd IEJls+++ IEJEJI I
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] "'genda

IHabitattaype, soorten, broedvogels en niet-broedvogels I
Landclijkc staat van lnstandhouding

1+ Ilgunstig I

1- Illnatig gunstig I
In Ilzccr ongullstig I
IIRelatieve bijddrage van het gebied in Nederland I
1++ Ilgroot (> 15%) I

1+ Ilgemiddeld (2-15%) I
1- IIgering « 2°1<,) I

IHabitattypen 1
Doelgtelling voor oppervlakte en/of kwaliteit

Dlbehoud I
Dluitbrciding I
1= (»lluitbreiding met behoud van de goed ontwikkelcle locatieg I

D vermindei'ing is tocgcstaan, ten gunstc van met name gcnoemclc habitattypc or
soort

1= «)1 achtcruitgang ten gunstc van andcr habitattypc of soort toegestaan

ISoorten, broedvogels, niet-broedvogels I
Doelstclling voor lecfgcbicd en/of omvang populatic

~Ibehoud I
Dluitbrcidi11g/vcrbctering I
Dlvcrmindering is tocgcstaan I
j=: «) Ilachtcruitgang ten gunstc vall andcr habitattypc of 500ft tocgestaan

I Broedvogels I
Rclaucvc bijdrage van het gebied <tan de Ncdcrlandse populatie

10 11<2% I
1+ 112-15% I

1++ 1115-50°;;, I
1+++ 11>50% I
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!Niet-broedvogels I
Rclatieve bijdrage van het gebied aan de Nederlandse populatje

OIO-Z% I
E:JIZ-15°;;, I
EJI15-50% I
1+++1150-100% I
Dlonvoldocndc data 1
Dlbetreft slaapplaatsfunctjes I
~ betteft nachtelijke slaapplaatsen

DI~etreft . foetageetfuncties 01' grond van andere dan de tcgulicre
m0111tOl"111gsgcgevcns

r:l VOOl" een naam berckent het prioritaire soort: of habitattypc;
Uachtcr ccn gctal in de kolo111 o1l1vang populatie duicIt het op een re-gionaal docI
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Bijlage 7: Beperkte emissietoets fijn stof

versie 3.3

Bepaling jaargemiddelde concenlralie tijn slot
en aantal overschrijdingsdagen

x=
y=

Jaar:

Gemeente:
Zeezoutcorrectle:

244719
492149

TUbbergen
3 u Im30 de 'aar m. concentratie

Jaar Zander zeezoutcorrectie Met zeezoutcorrectie
Jaar- Aantal dagen Jaar8 Aantal dagen

gemiddelde overschrijding gemiddelde overschrijding
concentratie etrnaalgemiddelde concentratle etmaalgemiddelde

In u<lim3 van 50 un/rn3 in ua/rn3 van 50 ua/m3
0 24,4 14,4 21,4 8,4

Emissieloels • ~n slot ptIMts. Loohuls-Aage orn ta Geesteren RMB;'~7f
versie3.3 w,"~MN UW ""OM','"'""

Aanvraag
dlercategorle 1) aantal emlssle % reductle 2) emIssie
en stalsysteem dleren Qramldler/uur door maatregel qramluur
03.2.15.2.2. 8700 0006279 54623

0,000000 0,000
0000000 0000
0,000000 0,000
0,000000 0000
0,000000 0000
0000000 0000
0000000 0000
0,000000 0,000
0000000 0000
0000000 0,000
0000000 0,000

totale emlssle In ram/uur 54623
totale emlssle In k , 000001517

voertulgcategorle aantal emlssle emIssie
uur per gram/uur 4) gram/uur

etmaal3) gemlddeld
over dag

vracl1twa en/tractor 0,5 6,1 0128
totale emlssle In gram/uur 0128
totale emlssle In kg/s 0,00000004

ehele Inrlchtl
Itotale emlssle In l:Iram/uur 54751
totale emlssle in k Is 0,00001521 I
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Be erkte immissietoets Besluit luchtkwaliteit- Ii"n stol
Mts. loohuis·Ha doom te Geesteren

emissie aangevraagde situalie:
emissie huidige siluatie:
versch!1 aangevraagde/huidige situatie:
afstand tot emissiebron:
gemiddelde hoogte emissiebroo:
sial mel lengteventilalie?
immlssiewaarde bij
emissie 1 kg/uur:

achlergrondconcentralie:
achtergrond aanlal dagen
overschrijolng 24uurgem:

0,05475085 kg/uur
0,00000000 kg/uur
0,05475085 kg/UlX

70,00 m
1,50 m

ja

103,42 uglm3

21,4 uglm3

8

VfHSie3.3

Taets voldoen aan luchtkwaliteitsnormen
aangevraagde situatie

werkelijke irnmissie:
werkelijke talale
immissie:

werkelijk aanlal dagen
overschrijding 24uurgem.:

Taets geen significante bijdrage
verschil aangevraagde M hufdige situatie

werkelijk immissieverschil;
]mmiSsiev€fschil in
% van grenswaarde:

5,66 uglm3

27,08 uglm3

25

5,662 uglm3

14,16 % !ultgebrelde berekenlngl

Er is gOrokBHd ",01 dO/,lbol "il 110 1('0 l.uchl/(w,lliloil$looIS V<1/' 19mf>af12{)()7, die door IlIJI RMB Is rwngavllldv(){)r klo~w MslillldoH (m l,oogtSS

Omd,,1 or b~ a[)l,lriXlle b«/rijvo/l spmke is vml 001l grelO gebc",vI/lviOod, 1(IrW;;ldil niel is vordisccnloor(J In do boperklolmmissioloOlS,

word/de i"govoerde gemi(/(/oldo boog/o V,lIl do omissie/Jroll VQnl18/>lgv"kJigd mel 0(111 (,lclOr 0,4

8&' s!Ol/(JI> mollol1glovooritJIie goofldo IPQ·Moello gllflSIIgOrosullater'. Vall/om wOrr/lde immissiewaartlo bii omissie I /(gI<lur VQmlolligvllk!lgd

mOl 1.25 (r/liS m0l25% Gpgo"oogd).
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Bijlage 8: Cumulatieve geurberekening

Cumulatieberekening

voorkeursalternatief
11:24:17

Naam van de
Gemaakt op:
Rekentijd
Naam van
Hagedoorn

berekening:
7-16-2008

0:03:52
het gebied: Loohuis-

Berekende ruwheid: 0,11 m
Meteo station: Eindhoven
Rekenuren: 10 %
Bronbestand: W:\Agra-Matic\Klantendoc\H\hagedoorn
lohuis\Geur\Cumulatie bestand.txt
Receptorbestand: W:\Agra-Matic\Klantendoc\H\hagedoorn
10huis\Geur\GGO bestand.txt
Resul taten weggeschreven in: W: \Agra-
Matic\Klantendoc\H\hagedoorn lohuis\Geur

Rasterpunt linksonder x: 243000 m
Rasterpunt linksonder y: 491000 m
Gebied lengte (x): 3000 m Aantal gridpunten: 24
Gebied breedte (y): 2000 m , Aantal gridpunten: 24

I -I,I

!
I
I I'
\ "

I .' ,

/ '. e- \
\ .i

,

I , r I"- / ,,' \
( \ C, /
, ') l, ,

\ \ !L !.-I
!I ' r '>

, I /i ,-' -20
1\ " • ..J i ".,, .

I.
i

"

",

,.~-"
~-----

49'1522

491-135

4!H343

4912(:1

49'1"174

49"1087

49'WOO

4!)lOOO

4(12913

49282(1

49"2739

492(>52

4n565"

4924TS

.J92391

492304

492211

492"30

492043

cJ!I'19{>7

49"1370

4911U

41)"1(:%

49"609
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