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Samenvatting 

 

  

Algemeen 

Aan de Beumersteeg 1 is momenteel een gemengde veehouderij gevestigd met melkrundvee en 

vleesvarkens. Ten zuiden van de locatie op geringe afstand ligt het dorp Dijkerhoek. De gemeente 

Rijssen-Holten heeft plannen om het dorp uit te breiden in de richting van het bedrijf van 

initiatiefnemers (plan Essensteeg). Dit is op dit moment niet mogelijk vanwege de geurcontour welke 

wordt veroorzaakt door de varkenstak. Daarnaast is verdere uitbreiding van de varkenstak niet 

eenvoudig. Initiatiefnemers willen daarom de varkenstak verplaatsen naar de Maneschijnsweg, om 

daar een gespecialiseerde varkenshouderij op te richten. Concreet wordt de oprichting van een bedrijf 

met 2688 dierplaatsen nagestreefd.   

 

Voor het plan van initiatiefnemers is dit milieueffectrapport geschreven. Hierin worden naast de 

relevante effecten van het voornemen (voorkeursalternatief) ook de effecten van het alternatief 

combiwasser, het meest milieuvriendelijk alternatief en het maximaal alternatief beschreven. De 

alternatieven worden onderling én met de bestaande situatie vergeleken. Doel van het MER is om het 

milieubelang volwaardig in de besluitvorming rondom milieuvergunning en bestemmingsplan mee te 

wegen. 

 

Referentiesituatie 

Het perceel aan de Maneschijnsweg, waar het nieuwe bedrijf is gepland, is op dit moment in gebruik 

als grasland. Dit betekent dat de grond intensief wordt bewerkt (bemesten, maaien, schudden, balen 

persen of rapen en onkruidbestrijding). Van enige emissie is in de referentiesituatie geen sprake. 

 

Voorkeursalternatief 

Het voorkeursalternatief betreft het realiseren van een stal met 2.688 vleesvarkensplaatsen, alsmede 

de realisatie van een mestopslag en bedrijfswoning. De stal wordt voorzien van een chemische 

luchtwasser, waarmee de ammoniakemissie per dierplaats met 95% wordt gereduceerd. Met de 

installatie van de luchtwassers worden ook de emissie van geur en fijn stof gereduceerd.   

 

Alternatief combiwasser 

Het alternatief combiwasser is vergelijkbaar met het voorkeursalternatief, met uitzondering van het 

type luchtwasser. In plaats van de chemische luchtwasser 95% reductie, wordt de combiwasser BWL 

2009.12 toegepast. Ten opzichte van het voorkeursalternatief zal de ammoniakemissie toenemen. De 

geur- en fijn stofemissie worden verdergaand gereduceerd.  

 

Meest milieuvriendelijk alternatief 

Bij het MMA worden dezelfde dieraantallen gehouden als bij het voorkeursalternatief. Ook is de stal 

qua opzet vergelijkbaar. Wel worden andere technieken toegepast om de emissies te reduceren. Bij 

het MMA wordt de combi-luchtwasser BWL 2009.12 gecombineerd met het IC-V systeem in het 

mestkanaal.  
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Maximaal alternatief 

Omdat dit MER tevens fungeert als plan-MER, dient een alternatief te worden beschreven met de 

maximale mogelijkheden ten aanzien van het bestemmingsplan. Ervan uitgaande dat er in het nieuwe 

bestemmingsplan extra regels zullen worden opgenomen, waarmee etagebouw wordt uitgesloten en 

de oppervlakte stallen wordt gemaximaliseerd, worden bij het maximaal alternatief ook 2688 

vleesvarkens gehouden. De dieren worden gehuisvest in een stalsysteem welke (net) voldoet aan het 

besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij.  

 

Gevolgen voor het milieu 

In het MER is beschreven wat de gevolgen van de verschillende alternatieven voor het milieu en de 

omgeving zijn. Hierbij is aandacht besteed aan emissies van ammoniak, geur, fijn stof en geluid en 

zijn de effecten op de bodem, water, verkeer, landschap en levende natuur beoordeeld.  

 

• Ammoniak 

In de referentiesituatie wordt er vanuit de projectlocatie (intensief beheerd grasland) geen ammoniak 

geëmitteerd. Met de oprichting van een bedrijf is daar natuurlijk wel sprake van. Worden de 

verschillende alternatieven vergeleken, dan kan worden geconcludeerd dat de emissie bij het 

maximaal alternatief het hoogst is. De emissie bij het voorkeursalternatief is door toepassing van 

chemische luchtwassers 95% het laagst.  

 

Hoe lager de ammoniakemissie, hoe lager de deposities op de verschillende zeer kwetsbare gebieden 

in de omgeving. Hierom kan worden geconcludeerd dat ten aanzien van de deposities het VKA het 

beste scoort en het maximaal alternatief het slechtst.  

 

 Referentie- 

situatie 

Voorkeurs-

alternatief 

Alternatief 

combiwasser 

MMA 

 

Maximaal 

Alternatief 

Ammoniakemissie (in kg) 0,0  483,84 1.424,64 423,36 3.763,2 

 

Depositie Referentie- 

situatie 

Voorkeurs-

alternatief 

 

Alternatief 

combiwasser 

MMA 

 

Maximaal 

Alternatief 

 (mol N/ha/jaar) (mol N/ha/jaar) (mol N/ha/jaar) (mol N/ha/jaar) (mol N/ha/jaar) 

Boetelerveld 0,0 0,08 0,23 0,07 0,60 

Oostermaet 0,0 0,09 0,27 0,08 0,71 

Bosgebied Meilinksweg 0,0 1,29 3,81 1,13 9,98 

De Lokerenk 0,0 0,29 0,86 0,26 2,26 

Natuurreservaat Ikinksweg 0,0 0,24 0,71 0,21 1,88 

Sallandse Heuvelrug 0,0 0,70 2,06 0,62 5,43 

De Borkeld 0,0 0,10 0,29 0,09 0,76 

Bosgebied Ruiterweg 0,0 1,05 3,08 0,92 8,09 

De Beuseberg 0,0 0,25 0,74 0,22 1,94 

Bosgebied Oude Postweg 0,0 0,21 0,63 0,19 1,65 

 

• Geur 

Met de oprichting van een bedrijf neemt de geurbelasting van de geurgevoelige objecten in de 

omgeving toe. Dit is onoverkomenlijk aangezien in de referentiesituatie geen sprake is van enige 

geuremissie.  
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Met V-stacks vergunning is geconcludeerd dat het voorkeursalternatief evenals de alternatieven 

voldoen aan de geldende normen. Omdat de geuremissie bij het MMA het laagst is, scoort het MMA 

het beste. Het Maximaal Alternatief scoort het slechtst.  

 

Naast de individuele geurhinder is tevens de cumulatieve geurhinder die onstaat bij de verschillende 

alternatieven beoordeeld. Geconcludeerd kan worden dat zowel in de bestaande situatie als bij alle 

alternatieven de cumulatieve belasting voor een aantal geurgevoelige objecten hoger is dan de 

geurnormen. De geurnormen zijn echter niet van toepassing bij de beoordeling van cumulatieve 

geurhinder. De uitkomsten geven wel een indicatie van de verschillen tussen de alternatieven. Het 

VKA en het Maximaal Alternatief scoren het slechtst voor de cumulatieve belasting op de 

geurgevoelige objecten binnen de bebouwde kom. Het Alternatief Combiwasser en het Maximaal 

Alternatief scoren het slechtst voor de cumulatieve belasting op de geurgevoelige objecten buiten de 

bebouwde kom. 

 

 Referentie- 

situatie 

Voorkeurs-

alternatief 

Alternatief 

combiwasser 

MMA Maximaal 

Alternatief 

Geuremissie (ouE/s) 0 43.276,8  15.590,4  7.257,6 48.115,2 

 

 Referentie- 

situatie 

Voorkeurs-

alternatief 

Alternatief 

combiwasser 

MMA Maximaal 

Alternatief 

Maximale geurbelasting  

buitengebied 

0 11,1 4,0 1,9 5,1 

Maximale geurbelasting 

bebouwde kom 

0 1,7 0,6 0,3 1,0 

Afstand gevel – gevel n.v.t. > 25 meter > 25 meter > 25 meter > 25 meter 

 

Soort Totaal Geurbelasting 

> 3,0 OuE 

  Bestaand VKA Combi MMA Maximaal 

Geurgevoelige objecten 

binnen bebouwde kom 

20 10 11 9 6 11 

 

Soort Totaal Geurbelasting 

> 14,0 OuE 

  Bestaand VKA Combi MMA Maximaal 

Geurgevoelige objecten 

buiten bebouwde kom 

58 5 6 7 6 7 

 

• Luchtkwaliteit  

Ten aanzien van het aspect luchtkwaliteit bij veehouderijbedrijven is vooral het aspect fijn stof van 

belang. Uit onderzoek blijkt dat alle alternatieven voldoen aan de geldende normen. Door de lagere 

emissie scoren het MMA en het alternatief combiluchtwasser het best.  

Het maximaal alternatief scoort beter dan het voorkeursalternatief, dit ondanks de hogere emissie bij 

het maximaal alternatief.  

De reden is dat bij het maximaal alternatief geen luchtwassers worden toegepast en hierdoor de 

luchtsnelheid van de uittredende ventilatielucht hoger is. Verschillen tussen de alternatieven zijn 

echter minimaal.  
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Naast fijn stof is tevens gekeken naar stikstofdioxide. Er zijn geen verschillen tussen de verschillende 

alternatieven. De geldende normen worden gerespecteerd.  

 

Fijn stof Referentie- 

situatie 

Voorkeurs-

alternatief 

Alternatief 

combiwasser 

MMA Maximaal 

Alternatief 

Jaargemiddelde 

concentratie 

19,8 20,1 19,9 19,9 20,0 

Aantal overschrijdingen  

24-uursgemiddelde 

6 12 11 11 12 

 

Stikstofdioxide Referentie- 

situatie 

Voorkeurs-

alternatief 

Alternatief 

combiwasser 

MMA Maximaal 

Alternatief 

Jaargemiddelde 

concentratie 

15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 

Aantal overschrijdingen  

24-uurs gemiddelde 

0 0 0 0 0 

 

• Geluid 

De geluidsbelasting die ontstaat bij het voorkeursalternatief verschilt niet met de geluidsbelasting die 

ontstaat bij het alternatief combiluchtwasser en MMA. Installaties en transportbewegingen zijn 

nagenoeg vergelijkbaar. De geluidsbelasting bij het maximaal alternatief zal wel beperkt hoger zijn. 

Dit komt omdat bij het maximaal alternatief geen luchtwassers worden toegepast welke een 

dempende werking hebben op de geluidsuitstraling van de ventilatoren. Gezien de afstand ten 

opzichte van geluidsgevoelige bestemmingen en de berekende resultaten bij de andere alternatieven, 

kan met zekerheid worden geconcludeerd dat met het maximaal alternatief kan worden voldaan aan 

de geldende normen.  

 

 Referentie- 

situatie 

Voorkeurs-

alternatief 

Alternatief 

combiwasser 

MMA Maximaal 

Alternatief 

Geluid RBS      

Langtijdgemiddeld geluidsniveau dag n.v.t. 33 dB(A) 33 dB(A) 33 dB(A) <40 dB(A) 

Langtijdgemiddeld geluidsniveau avond n.v.t. 24 dB(A) 24 dB(A) 24 dB(A) <35 dB(A) 

Langtijdgemiddeld geluidsniveau nacht n.v.t. 17 dB(A) 17 dB(A) 17 dB(A) <30 dB(A) 

Maximale geluidsniveau dag n.v.t. 57 dB(A) 57 dB(A) 57 dB(A) <70 dB(A) 

Maximale geluidsniveau avond n.v.t. 25 dB(A) 25 dB(A) 25 dB(A) <65 dB(A) 

Maximale geluidsniveau nacht n.v.t. 17 dB(A) 17 dB(A) 17 dB(A) <60 dB(A) 

      

Geluid IB      

Langtijdgemiddeld geluidsniveau dag n.v.t. 34 dB(A) 34 dB(A) 34 dB(A) <40 dB(A) 

Langtijdgemiddeld geluidsniveau avond n.v.t. 24 dB(A) 24 dB(A) 24 dB(A) <35 dB(A) 

Langtijdgemiddeld geluidsniveau nacht n.v.t. 17 dB(A) 17 dB(A) 17 dB(A) <30 dB(A) 

Maximale geluidsniveau dag n.v.t. 68 dB(A) 68 dB(A) 68 dB(A) <70 dB(A) 

Maximale geluidsniveau avond n.v.t. 25 dB(A) 25 dB(A) 25 dB(A) <65 dB(A) 

Maximale geluidsniveau nacht n.v.t. 17 dB(A) 17 dB(A) 17 dB(A) <60 dB(A) 

      

Indirecte hinder verkeer (dag) n.v.t. 41 dB(A) 41 dB(A) 41 dB(A) 41 dB(A) 
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• Bodem en water 

Bij geen van de alternatieven is sprake van eutrofiëring, immers alle geproduceerde varkensmest 

wordt (eventueel na verwerking in de co-vergistingsinstallatie) afgevoerd van het bedrijf. Lozingen 

van afvalwater in de bodem en/of het oppervlaktewater, vinden bij geen van de alternatieven plaats. 

Dit geldt tevens voor onvervuild hemelwater afkomstig van erf en daken. Dit trekt bij alle 

alternatieven in de bodem (infiltratievoorziening). 

 

In vergelijking met de huidige situatie zal er wel sprake zijn van grondwateronttrekking, waar deze nu 

nog ontbreekt. De hoeveelheid water die uit de bodem wordt onttrokken, is bij het Alternatief 

Combiwasser en het Meest Milieuvriendelijk Alternatief hoger dan bij het voorkeursalternatief. 

Onttrekking vindt bij alle alternatieven plaats op aanzienlijke diepte. Mede omdat er geleidelijk wordt 

onttrokken (geen pieken), is er geen sprake van de beïnvloeding van de grondwaterstand met 

verdroging tot gevolg. 

 

 Referentie-

situatie 

Voorkeurs-

alternatief 

Alternatief 

combiwasser 

MMA Maximaal 

Alternatief 

Onttrekking grondwater 0 m3 4.988 m3 5.216 m3 5.216 m3 4.988 m3 

 

• Verkeer 

Met de realisatie van een nieuw bedrijf op de projectlocatie neemt het aantal verkeersbewegingen in 

vergelijking met de bestaande situatie bij alle alternatieven toe. Het VAK scoort net iets beter, 

aangezien het aantal bewegingen ten behoeve van de afvoer van spuiwater in het MMA iets hoger 

ligt. 

 

 Referentie- 

situatie 

Voorkeurs-

alternatief 

Alternatief 

combiwasser 

MMA Maximaal 

Alternatief 

Aanvoer krachtvoer 

(brokken/meel) 

- 104 104 104 104 

Aanvoer biggen  - 52 52 52 52 

Afvoer vleesvarkens - 104 104 104 104 

Afvoer kadavers - 104 104 104 104 

Diversen - 52 52 52 52 

Aanvoer zuur (hulpstoffen) 

en afvoer spuiwater 

- 5 13 13 0 

Afvoer mest - 85 75 75 85 

Grasbewerken (tractor) 20 - - - - 

 

• Landschap 

Ten opzichte van de bestaande situatie neemt de bebouwde oppervlakte bij alle alternatieven toe. Het 

aantal vierkante meters is in alle alternatieven gelijk, onderling zijn er geen verschillen tussen de 

alternatieven aan te merken. In overleg met de gemeente Rijssen-Holten en het Waterschap Rijn en 

IJssel is er een landschappelijke inpassing van het bedrijf opgesteld. Op deze manier wordt het bedrijf 

op een goede manier in de omgeving en het aanwezige landschap ingepast. 
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• Levende natuur 

Met de realisatie van een nieuwe stal op de projectlocatie verdwijnen mogelijke broedplaatsen van 

een aantal vogelsoorten. Ook zullen ongetwijfeld verblijfplaatsen van algemene en laag beschermde 

kleine zoogdieren verloren gaan. Om de gevolgen van het nieuwbouwproject voor de flora en fauna in 

beeld te brengen, is er een flora en faunascan uitgevoerd. 

Er worden geen negatieve effecten op de beschermde soorten verwacht. Er geldt één kanttekening 

ten aanzien van vogels: tijdens het broedseizoen worden bouwwerkzaamheden gezien als voor vogels 

verstorende activiteiten. Met de bouw moet derhalve buiten het broedseizoen worden gestart of te 

worden uitgevoerd.  

 

Financiële consequenties MMA 

Het Meest milieuvriendelijk alternatief scoort op veel aspecten beter dan het voorkeursalternatief. 

Daar staan echter wel extra kosten tegenover. Door LTO Vastgoed zijn berekeningen gemaakt (zie 

bijlage 14). Geconcludeerd is dat de investering voor het MMA € 165.400,00 hoger is. De jaarlijkse 

kosten komen € 21.345,00 hoger uit. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Milieueffectrapport varkenshouderij Noteboom   14-9-2010, 120185158/bk/jv/293rom10 

- 7 - 

1. Projectgegevens 

 

 

Activiteit 

Het oprichten van een varkenshouderij gelegen aan de Maneschijnsweg ongenummerd te Holten, 

kadastraal bekend: gemeente Holten, sectie H, nummer 383.  

 

 

 

Bevoegd gezag 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rijssen-Holten 

Postbus 224 

7460 AE  Rijssen 

 

 

 

Te nemen besluit 

Het verlenen van een milieuvergunning ex artikel 8.1 van de Wet milieubeheer. 

Het wijzigen van de bestemming ex art 3.6 Wro 

 

 

 

Initiatiefnemers 

Dhr. G.J. Noteboom, mevr. A.J. Noteboom-Ooms, dhr. J.W. Noteboom 

Beumersteeg 1 

7451 LM  Holten - Dijkerhoek 

 

 

  

………………………………  ………………………………  ……………………………… 

G.J. Noteboom   A.J. Noteboom-Ooms  J.W. Noteboom  



 
 

 

 

 

Milieueffectrapport varkenshouderij Noteboom   14-9-2010, 120185158/bk/jv/293rom10 

- 8 - 

2. Inleiding 

 

 

2.1 Beoogde activiteit 

 

Initiatiefnemers hebben het voornemen om een nieuw vleesvarkensbedrijf op te richten op een 

perceel landbouwgrond gelegen aan de Maneschijnsweg te Holten. Naast een bedrijfswoning en een 

mestopslag zal er een stal voor 2.688 vleesvarkens worden opgericht.  

 

 

2.2 Aanleiding 

 

Initiatiefnemers hebben momenteel een agrarisch bedrijf aan de Beumersteeg 1 nabij het dorp 

Dijkerhoek. Op dit bedrijf worden vleesvarkens en melkrundvee gehouden. Hierna is een luchtfoto van 

het huidige bedrijf opgenomen.  

 

 
Afbeelding 1: Luchtfoto huidige bedrijfssituatie (bron: Google Earth) 

 

De gemeente Rijssen-Holten heeft plannen om het dorp Dijkerhoek uit te breiden in de richting van 

het bedrijf van initiatiefnemers (plan Essensteeg). Dit is thans niet mogelijk vanwege de geurcontour 

veroorzaakt door de varkenstak. Andersom is ook een verdere uitbreiding van de varkenstak niet 

eenvoudig. Gelet hierop zijn initiatiefnemers voornemens om de varkenstak te verplaatsen naar een 

perceel aan de Maneschijnsweg. Met de verplaatsing van de varkens ontstaat een 'win-win-win' 

situatie voor gemeente, initiatiefnemers en (toekomstige) bewoners van het dorp Dijkerhoek.   

Dijkerhoek 
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2.3 Te nemen besluiten 

 

Voor de uitvoering van het initiatief moet een milieuvergunning worden verleend 

(oprichtingsvergunning).  

 

Tevens is voor de uitvoering van het initiatief een bouwvergunning nodig.  

 

Een bouwvergunning kan pas worden verleend, nadat de bestemming is gewijzigd. Het vigerende 

bestemmingsplan kent een wijzigingsbevoegdheid voor burgemeester en wethouders die het mogelijk 

maakt om een nieuw agrarisch bouwperceel op te nemen.  

 

Omdat het bedrijf in de buurt van een Natura 2000-gebied ligt en als gevolg van het initiatief er 

sprake is van een toename van de ammoniakemissie, is ook een vergunning ex artikel 19d van de 

Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: de Nbw 1998) vereist. 

 

Er is beoordeeld of voor het initiatief tevens een ontheffing op grond van de Flora- en faunawet 

(hierna: de Ffw) of een vergunning op grond van de Waterwet nodig is. Een ontheffing op grond van 

de Ffw is niet nodig, aangezien er op het terrein en de directe omgeving geen beschermde plant- of 

diersoorten aanwezig zijn (zie paragraaf 3.2.4).  Een vergunning op grond van de Waterwet is niet 

vereist, omdat er geen lozing van afvalwater in het oppervlaktewater plaatsvindt en de 

grondwateronttrekking beperkt is.  

 

In onderstaande tabel zijn de te nemen besluiten weergegeven en is aangegeven wie daarvoor het 

bevoegd gezag zijn.  

 

Besluit: Door: 

Milieuvergunning (oprichting) B&W Rijssen-Holten 

Wijziging bestemming B&W Rijssen-Holten 

Bouwvergunning  B&W Rijssen-Holten 

Natuurbeschermingswetvergunning (vergunning ex artikel 19d Nbw 1998) GS Overijssel 

 

Indien vóór de datum van aanvraag voor een milieuvergunning of bouwvergunning de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht (hierna: de Wabo) in werking is getreden, dan geldt de aanvraag als een 

aanvraag om een omgevingsvergunning. Een eventueel nog te verlenen vergunning op grond van de 

Nbw 1998 wordt in dat geval 'aangehaakt'. 

 

Op het moment van schrijven van dit MER zijn nog er geen besluiten met betrekking tot het initiatief 

genomen.  
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2.4 M.e.r.-procedure 

 

Ingevolge artikel 7.2, eerste lid, van de Wet milieubeheer worden bij algemene maatregel van bestuur 

activiteiten aangewezen, die belangrijke nadelige gevolgen kunnen hebben voor het milieu. Daarbij 

worden categorieën van plannen en besluiten aangewezen, waarvan bij de voorbereiding een 

milieueffectrapport moet worden gemaakt. De hier bedoelde algemene maatregel van bestuur is het 

'Besluit milieu-effectrapportage 1994' (hierna: het Besluit). In onderdelen C en D van de bijlage bij het 

Besluit worden de MER-plichtige en MER-beoordelingsplichtige activiteiten, plannen en besluiten 

genoemd. 

 

In categorie C 14 van de bijlage wordt als activiteit genoemd: de oprichting, wijziging of uitbreiding 

van een inrichting bestemd voor het fokken, mesten of houden van pluimvee of varkens. De MER-

plicht geldt indien de activiteit betrekking heeft op een inrichting met meer dan: 85.000 plaatsen voor 

mesthoenders, 60.000 plaatsen voor hennen, 3.000 plaatsen voor mestvarkens of 900 plaatsen voor 

zeugen.  

 

In categorie D 14 van de bijlage wordt als activiteit genoemd: de oprichting, wijziging of uitbreiding 

van een inrichting bestemd voor het fokken, mesten of houden van pluimvee of varkens. De MER-

beoordelingsplicht geldt indien de activiteit betrekking heeft op 60.000 of meer plaatsen voor 

mesthoenders, 45.000 of meer plaatsen voor hennen, 2.200 of meer plaatsen voor mestvarkens of 

350 of meer plaatsen voor zeugen.  

 

De MER-plicht geldt voor het vaststellen van een structuurvisie bedoeld in de artikelen 2.1 

(gemeentelijke structuurvisie), 2.2 (provinciale structuurvisie), 2.3 (rijksstructuurvisie) en 5.1 

(stadsregiovisie) van de Wet ruimtelijke ordening, en voor het vaststellen of wijzigen van een 

bestemmingsplan, bedoeld in de artikelen 3.1 en 3.6, eerste lid, onderdelen a en b, van die wet, 

voorzover deze kaderstellend zijn voor de MER-plichtige activiteit.  

 

De MER-plicht geldt tevens voor besluiten met betrekking tot de MER-plichtige activiteit waarop 

afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) én afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer van 

toepassing zijn. 

 

Op grond van artikel 7.2a van de Wet milieubeheer moet tevens een milieueffectrapport worden 

gemaakt bij de voorbereiding van een op grond van een wettelijk of bestuursrechtelijke bepaling vast 

te stellen plan, waarvoor, in verband met een daarin opgenomen activiteit, een passende beoordeling 

moet worden gemaakt op grond van artikel 19f, eerste lid van de Natuurbeschermingswet 1998.  
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Ten aanzien van de beoogde activiteit: 

• Initiatiefnemers willen een nieuw vleesvarkensbedrijf oprichten met 2.688 plaatsen. In relatie tot 

de milieuvergunning geldt bij dit aantal dieren een MER-beoordelingsplicht. Aan de hand van een 

zogenaamde aanmeldingsnotitie dient het bevoegd gezag dan te beoordelen of een MER moet 

worden opgesteld alvorens kan worden beslist op een aanvraag milieuvergunning.  

• Vanwege het gegeven dat het hier om een nieuwvestiging gaat en dat daarmee emissies van 

onder meer ammoniak en geur ontstaan, heeft de gemeente tijdens het vooroverleg laten weten 

dat zij sowieso een MER verlangt.   

• Voor de locatie zal een agrarisch bouwperceel moeten worden opgenomen. Het vigerende 

bestemmingsplan kent een wijzigingsbevoegdheid waarmee burgemeester en wethouders dit 

kunnen regelen. Aangezien deze procedure kaderstellend is voor een MER-(beoordelings)plichtige 

activiteit, geldt ook nu een MER-plicht (plan-MER).  

• Het MER kan worden beschouwd als besluit-MER en als plan-MER.  

 

Het MER is voorafgegaan door een startnotitie. Aan de hand van deze notitie zijn richtlijnen 

vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Rijssen-Holten. Deze richtlijnen zijn 

sturend geweest voor de inhoud van dit MER. 

 

Na indiening zullen burgemeester en wethouders dit MER beoordelen. Indien zij dit aanvaardbaar 

achten, zal het ter beoordeling naar de Commissie MER worden gestuurd. Ook zal het voor een ieder 

ter visie worden gelegd. De Commissie MER zal eventuele inspraak meenemen in haar advies over het 

MER. Bij akkoordbevinding van het MER, zal de besluitvorming omtrent milieuvergunning, 

bestemmingsplan en bouwvergunning kunnen plaatsvinden.  
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3. Wettelijk kader en beleidskader 

 

 

3.1 Internationaal/Europees beleid 

 

Het milieubeheer van de Europese Unie (EU) is vastgelegd in richtlijnen. Deze richtlijnen zijn bindend 

voor de lidstaten van de EU. De lidstaten moeten de richtlijnen omzetten in het nationale recht. Biedt 

het nationale recht ruimte voor interpretatie, dan moeten de nationale bepalingen richtlijn-conform 

worden uitgelegd. Hieronder worden enkele Europese richtlijnen beschreven die in het bijzonder van 

toepassing zijn op de voorgenomen activiteit.  

 

3.1.1 IPPC-Richtlijn 

De IPPC-Richtlijn (Integrated Pollution Prevention and Control) is op 24 september 1996 door de Raad 

van de Europese Unie vastgesteld (PbEG L 257). De richtlijn beoogt een geïntegreerde preventie en 

beperking van verontreiniging door industriële activiteiten tot stand te brengen. Zij bevat maatregelen 

ter voorkoming en, wanneer dat niet mogelijk is, beperking van emissies in de lucht, water en bodem, 

met inbegrip van maatregelen voor afvalstoffen, om een hoog niveau van bescherming van het milieu 

in zijn geheel te bereiken. 

 

De richtlijn is van toepassing op de categorieën van industriële activiteiten, die worden genoemd in de 

bijlage behorende bij de richtlijn. Onder rubriek 6.6 worden genoemd: installaties voor intensieve 

pluimvee- of varkenshouderijen met meer dan: a) 40.000 plaatsen voor pluimvee; b) 2.000 plaatsen 

voor mestvarkens (van meer dan 30 kg); c) 750 plaatsen voor zeugen. 

 

De IPPC-richtlijn is volledig geïmplementeerd in de Nederlandse milieuwetgeving, waaronder de Wet 

milieubeheer, Wet verontreiniging oppervlaktewateren en de Wet ammoniak en veehouderij. In de 

Nederlandse wetgeving wordt een installatie, waarop de IPPC-richtlijn van toepassing is, een ‘gpbv1-

installatie’ genoemd. 

 

Ten aanzien van de beoogde activiteit: 

• Op het bedrijf worden meer dan 2.000 mestvarkens gehouden. Hiermee valt het bedrijf onder de 

werkingssfeer van de IPPC-richtlijn. 

 

3.1.2 NEC-richtlijn 

NEC staat voor National Emissions Ceilings, en richt zich op de uitstoot van verontreinigende stoffen in 

de lucht. Per lidstaat zijn voor 2010 emissieplafonds vastgesteld voor zwaveldioxide (SO2, voor 

Nederland 50 kton), stikstofoxiden (NOx, 260 kton), niet-methaan vluchtige organische stoffen 

(NMVOS, 185 kton) en ammoniak (NH3, 128 kton). De NEC-richtlijn bevat geen emissieplafond voor 

fijn stof. Naar alle waarschijnlijkheid wordt fijn stof wel meegenomen in een komende herziening van 

de NEC-richtlijn. 

 

 

 

 
 

1  Geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging 
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Jaarlijks rapporteert Nederland de voortgang van het beleid om de emissies terug te dringen. In de 

nationale rapportage wordt ingegaan op de stand van zaken in de verschillende sectoren. De EU-

richtlin legt een verplichting op aan de lidstaat, welke zich beperkt tot het halen van de nationale NEC-

plafonds.  

 

Ten aanzien van de beoogde activiteit: 

• Particuliere initiatieven worden niet getoetst aan de NEC-richtlijn. 

 

3.1.3 Vogelrichtlijn 

De Europese Vogelrichtlijn heeft tot doel alle in het wild levende vogelsoorten in stand te houden. Het 

gaat niet alleen om de vogels zelf, maar ook om hun eieren, nesten en leefgebieden die voorkomen 

op het grondgebied van de lidstaten. Het betreft de bescherming, het beheer en de regulering van 

deze soorten en stelt regels voor de exploitatie daarvan. 

 

Er kan onderscheid worden gemaakt tussen soortenbescherming en gebiedsbescherming. De 

soortenbescherming is in Nederland opgenomen in de Flora- en Faunawet (zie hiervoor paragraaf 

3.2.3). De gebiedsbescherming is opgenomen in de Natuurbeschermingswet 1998 (zie hiervoor 

paragraaf 3.2.3). In Nederland zijn in totaal 78 gebieden aangewezen als speciale beschermingszones 

in het kader van de Vogelrichtlijn (Vogelrichtlijngebied). 

 

Ten aanzien van de beoogde activiteit: 

• Op een afstand van circa 2.700 meter is de Sallandse Heuvelrug gelegen. Dit gebied is ondermeer 

aangewezen als Vogelrichtlijngebied (zie bijlage 2). 

 

3.1.4 Habitatrichtlijn 

In 1992 is er door de lidstaten van de Europese Unie een richtlijn ondertekend, die moet zorgdragen 

voor bescherming en instandhouding van soorten flora en fauna die van Europees belang zijn: de 

Habitatrichtlijn. Elke lidstaat moet op zijn grondgebied de gebieden die het belangrijkst zijn voor het 

behoud van de onder de richtlijn vallende habitats en soorten identificeren en vervolgens aanwijzen 

als speciale beschermingszone. 

 

Nederland heeft 141 speciale beschermingszone in het kader van de Habitatrichtijn aangemeld bij de 

Europese Commissie (Habitatrichtlijngebieden). De Europese Commissie heeft deze lijst op  

7 december 2004 vastgesteld. Pas enkele Habitatgebieden zijn definitief aangewezen. Voor een groot 

deel van de overige gebieden is inmiddels wel een ontwerpbesluit genomen. Het ministerie van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werkt momenteel aan de definitieve aanwijzing van die 

gebieden. 

 

Evenals bij de Vogelrichtlijn is de soortenbescherming in Nederland opgenomen in de Flora- en 

faunawet. De gebiedsbescherming wordt geregeld in de Natuurbeschermingswet 1998. 
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Ten aanzien van de beoogde activiteit: 

• Op een afstand van circa 2.700 meter is de Sallandse Heuvelrug gelegen. Dit gebied is aangemeld 

als habitatgebied. Een ontwerpbesluit om te komen tot aanwijzing als zijnde Natura2000-gebied is 

vorig jaar genomen (zie bijlage 2). 

• Op een afstand van circa 6.600 meter is de Borkeld gelegen. Dit gebied is aangemeld als 

habitatgebied. Een ontwerpbesluit om te komen tot aanwijzing als zijnde Natura 2000-gebied is 

vorig jaar genomen (zie bijlage 3). 

• Op een afstand van circa 9.010 meter is het Boetelerveld gelegen. Dit gebied is aangemeld als 

habitatgebied. Een ontwerpbesluit om te komen tot aanwijzing als zijnde Natura 2000-gebied is 

vorig jaar genomen (zie bijlage 4). 

• In hoofdstuk 9 is beoordeeld in hoeverre er sprake is van verstorende effecten op de genoemde 

gebieden. Aan de hand daarvan is bepaald of er een natuurbeschermingswetvergunning en 

ontheffing in kader van de Flora- en faunawet noodzakelijk is. 

 

3.1.5 Kaderrichtlijn Water 

Sinds eind 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht. Deze Richtlijn heet officieel de 

Richtlijn tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid 

(2000/60/EG). Op 7 april 2005 is de KRW in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd door een 

wijziging van de Wet op de waterhuishouding en de Wet milieubeheer (Wm). 

 

De KRW verplicht de lidstaten om het beheer van het grond- en oppervlaktewater zodanig aan te 

pakken, dat in 2015 alle wateren voldoen aan strenge ecologische kwaliteitscriteria en in zogenaamde 

'goede toestand' (goede chemische kwaliteit) verkeren. Bovendien moet het gebruik van water tegen 

die tijd duurzaam zijn en moeten de watersystemen zo zijn ingericht dat de risico's van 

overstromingen en droogte minimaal zijn. Een belangrijk onderdeel van de KRW is dat actie dient te 

worden ondernomen op 'stroomgebiedsniveau'. Een stroomgebied is het gehele gebied dat op een 

bepaalde rivier afwatert en elk stroomgebied omvat delen van meerdere lidstaten. De centrale 

overheden in Nederland zullen binnen de stroomgebieden te maken krijgen met beschermde gebieden 

waar bestaande Europese richtlijnen van toepassing zijn, zoals de Vogel- en Habitatrichtlijn. In dit 

soort gevallen geldt de Europese richtlijn met de strengste eisen. 

 

Ten aanzien van de beoogde activiteit: 

• De kaderrichtlijn Water heeft geen directe doorwerking op het project van initiatiefnemer.  

 

3.1.6 Verdrag van Malta 

Het Verdrag van Malta is een verdrag dat in 1992 werd ondertekend door de lidstaten van de Raad 

van Europa en beoogt het cultureel erfgoed dat zich in de bodem bevindt beter te beschermen. Het 

gaat om archeologische resten als nederzettingen, grafvelden, en gebruiksvoorwerpen. Uitgangspunt 

van het verdrag is dat het archeologische erfgoed integrale bescherming nodig heeft en krijgt.  
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Ten aanzien van de beoogde activiteit: 

• In het kader van het opstellen van een gemeentelijke archeologische verwachtingen- en 

beleidskaart heeft de gemeente Rijssen-Holten onderzoek gedaan naar de verwachtingswaarde. 

Het blijkt dat het plangebied ligt in een gebied met een lage archeologische verwachting. Er zijn 

geen archeologische waarnemingen bekend van en/of uit de directe omgeving binnen het 

plangebied. Er hoeft derhalve geen nader archeologisch onderzoek worden gedaan. 

 

3.1.7 BREF Intensieve pluimvee- en varkenshouderij 

De toepassing van 'beste beschikbare technieken' (BBT) is geïmplementeerd in de Nederlandse 

wetgeving bij de vergunningverlening op grond van de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet 

verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo).  

 

De Europese Commissie organiseert de uitwisseling van informatie tussen de EU-lidstaten en de 

betrokken bedrijfstakken over de beste beschikbare technieken, de daarmee samenhangende 

controlevoorschriften en de ontwikkelingen op dat gebied. Het resultaat daarvan is terug te vinden in 

de BREF's: de BBT referentiedocumenten. 

 

Voor de intensieve veehouderij zijn de BBT beschreven in het verticale BREF-document: ‘Reference 

Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs’ 

('Referentiedocument betreffende de beste beschikbare technieken voor de intensieve pluimvee- en 

varkenshouderij'). Deze BREF is een hulpmiddel om de best beschikbare techniek te bepalen. De BREF 

gaat in op de volgende activiteiten: management van het bedrijf, bereiding van voer en 

voedingsstrategie, veeteelt, verzamelen en opslaan van mest, verwerking van mest binnen de 

inrichting, uitrijden van mest en afvalwaterzuivering. 

 

Ten aanzien van de beoogde activiteit: 

• Luchtwassers zijn in de BREF niet opgenomen als BBT. Als een veehouder een chemische of 

biologische luchtwasser wil plaatsen, zal het bevoegd gezag zich een oordeel moeten vormen over 

de ammoniakemissie en andere negatieve milieueffecten van het systeem, en die vergelijken met 

de systemen die in de BREF als BBT zijn aangemerkt. Dit is in lijn met de uitspraak van de 

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Echt-Susteren, nr. 200409343/1, 1 juni 

2005). 

• Uit de vergelijking blijkt dat de emissiewaarde voor ammoniak bij een chemische luchtwasser 

lager is dan de stalsystemen opgenomen in de BREF. Negatieve milieueffecten zijn de stijging van 

het energieverbruik en het ontstaan van afvalwater. Als het energieverbruik zo laag mogelijk 

wordt gehouden en er een milieuhygiënisch verantwoorde bestemming is voor het afvalwater, 

hoeven deze aspecten geen belemmering te zijn om vergunning te verlenen voor een luchtwasser. 
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3.2 Rijksbeleid 

 

In dit hoofdstuk wordt het nationale beleid en de wetgeving beschreven voor zover dat van belang is 

voor de voorgenomen activiteit en de locatie waar deze wordt ondernomen. 

 

3.2.1 Nota Ruimte 

In de Nota Ruimte is het nationaal ruimtelijk beleid vastgelegd tot 2020, met daarbij de periode 2020-

2030 als doorkijk naar de lange termijn. De Nota Ruimte is een strategische nota op hoofdlijnen, 

waarin rijksverantwoordelijkheden en die van anderen helder zijn onderscheiden. Decentralisatie staat 

centraal: vele zaken worden overgelaten aan het provinciaal en gemeentelijk bestuur.  

 

De gebieden en netwerken die het kabinet van nationaal belang acht, vormen samen de nationale 

Ruimtelijke hoofdstructuur. Daar streeft het rijk in het algemeen naar een hogere kwaliteit. Met 

betrekking tot water, natuur en landschap bestaat de nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur uit de 

grote rivieren, het IJsselmeergebied, de kust, de vogel- en habitatrichtlijngebieden, de 

Natuurbeschermingsgebieden, de Ecologische Hoofdstructuur en robuuste ecologische verbindingen, 

de werelderfgoedgebieden en de Nationale landschappen.Ten aanzien van de landbouw wordt vanuit 

de Nota Ruimte vooral verwezen naar de reconstructieplannen die voor de provincies Noord-Brabant, 

Limburg, Utrecht, Overijssel en Gelderland zijn opgesteld. 

 

Ten aanzien van de beoogde activiteit: 

• De projectlocatie ligt niet binnen de nationale ruimtelijke hoofdstructuur.  

• De projectlocatie is gelegen binnen het Reconstructieplan Salland-Twente. Dit plan is nader 

beschreven in het onderdeel 'Provinciaal beleid'.  

 

3.2.2 Reconstructiewet concentratiegebieden 

De Reconstructiewet concentratiegebieden vormt de wettelijke basis voor de reconstructie. De wet is 

op 1 april 2002 in werking getreden. De reconstructie is bedoeld voor de herinrichting en revitalisering 

van de concentratiegebieden Limburg, Brabant, Gelderland, Utrecht en Overijssel. Een nadere 

beschouwing is weergegeven in het onderdeel Provinciaal beleid.  

 

3.2.3 Natuurbeschermingswet 1998 

Nederland heeft sinds 1967 een Natuurbeschermingswet. Deze wet maakte het onder andere mogelijk 

om gebieden aan te wijzen als natuurmonumenten om deze te beschermen. De wet van 1967 voldeed 

echter niet aan de verplichtingen die in internationale verdragen en Europese richtlijnen aan de 

bescherming van gebieden en soorten worden gesteld. Daarom is in 1998 een nieuwe 

Natuurbeschermingswet tot stand gekomen, die zich alleen richt op gebiedsbescherming. De 

verplichtingen voor soortbescherming zijn overgenomen in de Flora- en Faunawet. De 

Natuurbeschermingswet 1998 is op 1 oktober 2005 in werking getreden. De wet is gewijzigd per  

1 februari 2009.  
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Gebieden die moeten worden beschermd op grond van de Europese vogel- en habitatrichtlijn, worden 

Natura 2000-gebieden genoemd. In Nederland zijn 162 Natura 2000-gebieden. Deze gebieden moeten 

worden aangewezen op grond van artikel 10a Nbw. Op dit moment zijn de vogelrichtlijngebieden en 

enkele habitatrichlijngebieden aangewezen. De aanwijzingsbesluiten van de overige gebieden moeten 

nog door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid worden genomen. Hierbij worden de 

begrenzing en de instandhoudingsdoelstellingen vastgesteld. Ook de reeds aangewezen 

vogelrichtlijngebieden worden hierbij opnieuw begrensd. Voor vele gebieden heeft inmiddels een 

ontwerpbesluit ter inzage gelegen.  

 

De Natuurbeschermingswet 1998 schrijft voor dat voor alle Natura 2000-gebieden binnen drie jaar na 

aanwijzing een beheerplan wordt vastgesteld. Hiermee krijgen beheerders, gebruikers en 

belanghebbenden meer duidelijkheid over welke activiteiten in of nabij het gebied toelaatbaar zijn.  

 

Projecten of andere handelingen die de kwaliteit van de gebieden kunnen verslechteren of die een 

verstorend effect hebben op de soorten mogen niet worden gerealiseerd of verricht zonder of in strijd 

met een daartoe verleende vergunning (artikel 19d Nbw). Bevoegd gezag voor het verlenen van een 

natuurbeschermingswetvergunning is in principe het college van Gedeputeerde Staten van de 

provincie waarin het aangewezen gebied is gelegen. In bepaalde gevallen is de minister van LNV 

bevoegd gezag.  

 

Met de in werking treding van de Crisis- en Herstelwet op 31 maart 2010 is de Nbw gewijzigd. Op 

basis van het nieuwe artikel 19kd betrekt het bevoegd gezag bij vergunningverlening niet de gevolgen 

van een handeling die stikstofdepositie veroorzaakt op stikstofgevoelige habitats in een Natura 2000-

gebied, als: 

• op 7 december 2004 reeds sprake was van een handeling met stikstofdepositie als gevolg, deze 

handeling is sinds 7 december 2004 niet of niet in betekenende mate gewijzigd, en deze 

handeling heeft sinds 2004 niet geleid tot een toename van stikstofdepositie op stikstofgevoelige 

habitats; 

• een handeling met stikstofdepositie als gevolg na 7 december 2004 is begonnen (nieuw) of in 

betekenende mate gewijzigd (bestaand), en er is verzekerd dat er per saldo geen toename is van 

stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitats. 

 

De Natuurbeschermingswet 1998 beschermt tevens de reeds aangewezen natuurmonumenten. Ook 

voor handelingen die schadelijk kunnen zijn voor een natuurmonument geldt een vergunningplicht 

(artikel 16 Nbw).  

 

Ten aanzien van de beoogde activiteit: 

• Op een afstand van circa 2.700 meter is het gebied Sallandse Heuvelrug gelegen (bijlage 2). Dit 

gebied is aangewezen als vogelrichtlijngebied. Het gebied is tevens aangemeld als habitatgebied.  

• Op een afstand van circa 6.600 meter is het gebied de Borkeld gelegen (bijlage 3). Dit gebied is 

aangemeld als habitatgebied.   

• Op een afstand van circa 9.010 meter is het gebied Boetelerveld gelegen (bijlage 4). Dit gebied is 

aangemeld als habitatgebied.  

• Op een afstand van circa 5.850 meter is het gebied Oostermaet gelegen (bijlage 5). Dit gebied is 

een beschermd natuurmonument.  
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• De ontwerpbesluiten van de Natura2000 gebieden hebben van 9 januari 2007 tot en met 19 

februari 2007 ter inzage gelegen. 

 

• Aangezien er sprake is van een nieuwe locatie, kan de stikstofdepositie niet buiten beschouwing 

blijven (art. 19 kd Nbwet). Voor de activiteit geldt tot aan de vaststelling van het beheerplan een 

aanschrijvingsbevoegdheid van het bevoegd gezag. 

• In hoofdstuk 9 is beoordeeld in hoeverre er sprake is van verstorende effecten op de genoemde 

gebieden. Aan de hand daarvan is bepaald of een natuurbeschermingswetvergunning noodzakelijk 

is. 

 

3.2.4 Flora- en faunawet 

De Flora- en faunawet heeft tot doel in het wild levende planten en dieren te beschermen met het oog 

op de instandhouding van soorten. In Nederland komen zo’n 40.000 plant- en diersoorten voor, 

waarvan er zo’n 1.000 onder de werking van de Flora- en faunawet vallen. Om de instandhouding van 

de wettelijk beschermde soorten te waarborgen, moeten negatieve effecten op die instandhouding 

worden voorkomen. In de Flora- en faunawet zijn verbodsbepalingen opgenomen. Het college van 

Gedeputeerde Staten kan een ontheffing verlenen van deze verbodsbepalingen. 

 

Naast de verbodsbepalingen geldt er bij elk project tevens een zorgplicht. Deze zorg houdt in ieder 

geval in, dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten 

nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen 

achterwege te laten, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden 

gevergd, teneinde die gevolgen te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken. 

 

Ten aanzien van de beoogde activiteit: 

• Ten behoeve van het initiatief is door een ter zake deskundig bureau onderzoek verricht naar de 

toelaatbaarheid ten opzichte van de Flora- en faunawet. In hoofdstuk 9 wordt nader ingegaan op 

de toelaatbaarheid van het initiatief in relatie tot de Flora- en faunawet.  

 

3.2.5 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is gericht op de vermindering van procedures 

en effectievere regels. Met de Wabo wordt er op het gebied van fysieke leefomgeving één nieuwe 

omgevingsvergunning geïntroduceerd. De 25 afzonderlijke procedures die momenteel gelden, zoals 

milieu, bouwen en slopen, worden erin geïntegreerd. De omgevingsvergunning wordt op 1 oktober 

2010 landelijk ingevoerd. Vanaf dat moment kunnen burgers en bedrijven hun vergunning digitaal bij 

de gemeente aanvragen. 

 

Ten aanzien van de beoogde activiteit: 

• De verschillende vergunningen voor de realisatie van de nieuwe stal worden aangevraagd voor de 

inwerkingtreding van de Wabo. Dit betekent dat de aanvragen worden beoordeeld volgens het 

bestaande recht. 
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3.2.6 Wet ruimtelijke ordening 

De Wet ruimtelijke ordening (Wro, voorheen Wet op de Ruimtelijke Ordening; WRO) is vanaf 1 juli 

2008 van kracht. De Wro bepaalt hoe de ruimtelijke plannen tot stand komen en gewijzigd worden en 

bepaalt de taken van de overheid en de rechten en plichten van burgers, bedrijven en instellingen. 

 

De projectlocatie is op basis van het vigerende bestemmingsplan Buitengebied gelegen in het 

‘agrarisch gebied’ met de landschapswaarden 'open gebied' en 'veenkoloniaal landschap'. Nieuwbouw 

van een agrarisch bedrijf is niet zonder meer mogelijk, hier moet een procedure tot wijziging 

bestemmingsplan voor worden doorlopen.  

 

In afdeling 3.1 zijn de bepalingen omtrent de inhoud van een bestemmingsplan opgenomen. Bij een 

bestemmingsplan kan worden bepaald dat burgemeester en wethouders, met inachtneming van de bij 

het plan te geven regels, binnen de bij het plan te bepalen grenzen het plan kunnen wijzigen en het 

plan moeten uitwerken (art. 3.6, eerste lid onder a en b). Voor deze procedure geldt een MER-plicht.  

 

Ten aanzien van de beoogde activiteit: 

• Initiatiefnemers willen een nieuw vleesvarkensbedrijf oprichten met 2.688 plaatsen. Voor de 

locatie zal een agrarisch bouwperceel moeten worden opgenomen.  

• Het vigerende bestemmingsplan kent een wijzigingsbevoegdheid, waarmee burgemeester en 

wethouders dit kunnen regelen.  

• In een eerder stadium heeft het college al aangegeven gebruik te willen maken van deze 

wijzigingsbevoegdheid.  

 

3.2.7 Wet milieubeheer 

De Wet milieubeheer (Wm) bevat regels met betrekking tot een aantal algemene onderwerpen op het 

gebied van de milieuhygiëne. Hoofdstuk 8 van de Wet stelt regels over 'inrichtingen' die belangrijke 

nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben. Op grond van artikel 8.1 Wm is het verboden om 

zonder een daartoe verleende milieuvergunning een inrichting waartoe een gpbv-installatie behoort op 

te richten, te veranderen en in werking te hebben.  

 

De artikelen 8.8, 8.9 en 8.10 Wm geven het toetsingskader van de milieuvergunning. Bij een 

beslissing op een aanvraag om een milieuvergunning betrekt het bevoegd gezag onder andere de 

bestaande toestand van het milieu, de gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken, de 

redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van 

het milieu en de mogelijkheden om de nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen, dan wel zo 

veel mogelijk te beperken.  

 

Een milieuvergunning kan slechts in het belang van de bescherming van het milieu worden geweigerd. 

De vergunning wordt in ieder geval geweigerd indien door verlening daarvan niet kan worden bereikt 

dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare 

technieken worden toegepast. Tevens moet de vergunning worden geweigerd indien niet kan worden 

voldaan aan regels, grenswaarden en aanwijzingen die zijn gesteld bij of krachtens de Wm of andere 

in de Wm genoemde wetten. 
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Bij een veehouderij kan de emissie van ammoniak en geur belangrijke gevolgen hebben voor het 

milieu. Voor het beoordelen van deze gevolgen zijn bijzondere wetten vastgesteld: de Wet ammoniak 

en veehouderij en de Wet geurhinder en veehouderij. Andere emissies naar de lucht, waaronder 

zwevende deeltjes (fijn stof) worden getoetst aan de normen die in de Wet milieubeheer zelf zijn 

opgenomen. 

 

Ten aanzien van de beoogde activiteit: 

• Naar verwachting kan er voor het project een milieuvergunning worden afgegeven. 

 

3.2.8 Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb) 

In het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb) wordt in bijlage 1 aangegeven welke 

categorieën van inrichtingen nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben. Daarnaast wordt 

aangegeven wie er het bevoegd gezag is om te beslissen op de aanvraag om een vergunning. In  

§ 3.2 is aangegeven in welke gevallen het college van Gedeputeerde Staten het bevoegde gezag is. 

 

Ten aanzien van de beoogde activiteit: 

• De activiteiten vallen onder de volgende categorieën; 

• 1.1 onder a en b (> 1,5 kW gezamenlijke vermogen elektromotoren en/of verbrandingsmotoren); 

• 7.1 onder a (opslag van dierlijke meststoffen); 

• 8.1 onder a (het kweken, fokken, mesten, houden, verhandelen, verladen of wegen van dieren); 

• Op basis van de activiteiten is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 

Rijssen-Holten het bevoegde gezag om te beslissen op de aanvraag. 

 

3.2.9 Wet ammoniak en veehouderij 

Bij de beslissing inzake de milieuvergunning voor het oprichten of veranderen van een veehouderij 

betrekt het bevoegd gezag de gevolgen van de ammoniakemissie uit de tot de veehouderij behorende 

dierenverblijven uitsluitend op de wijze die is aangegeven in de Wet ammoniak en veehouderij (Wav). 

Een uitzondering geldt echter voor besluiten met betrekking tot een veehouderij, waar bij de 

voorbereiding een milieueffectrapportage moet worden gemaakt.  

 

In de Wav wordt slechts rekening gehouden met de nadelige gevolgen die de ammoniakemissie uit de 

dierenverblijven kan hebben voor de zeer kwetsbare gebieden die volgen uit artikel 2 van de Wav. In 

de buurt van de zeer kwetsbare gebieden mogen geen nieuwe veehouderijen worden opgericht. Bij 

uitbreiding van het aantal dieren op een veehouderij geheel of gedeeltelijk gelegen in een zeer 

kwetsbaar gebied, dan wel in een zone van 250 meter rond een zodanig gebied, moet een zogenaamd 

maximaal emissieplafond worden gerespecteerd.  

 

Oprichting of uitbreiding van grote intensieve veehouderijen (gpbv-installaties: bedrijven die onder de 

werkingssfeer van de IPPC-richtlijn vallen) buiten 250 meter van de zeer kwetsbare gebieden, is 

toegestaan, tenzij niet kan worden voldaan aan voorschriften die vanwege de technische kenmerken 

en de geografische ligging van de installatie of vanwege de plaatselijke milieuomstandigheden moeten 

worden gesteld, maar die niet met toepassing van de in aanmerking komende beste beschikbare 

technieken kunnen worden gerealiseerd (art. 3 lid 3 Wav).  

 

Door de minister van VROM is een 'Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij' 

vastgesteld om hieraan invulling te geven (zie hierna). 
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Ten aanzien van de beoogde activiteit: 

• Het dichtst bijgelegen zeer kwetsbare gebied in de zin van de Wav is gelegen op circa 1.575 

meter (zie bijlage 7). 

• In hoofdstuk 9 wordt ingegaan op de technische kenmerken, de geografische ligging en de 

plaatselijke milieu-omstandigheden. Aan de hand hiervan wordt beoordeelt of voldoende 

toepassing wordt gegeven aan de beste beschikbare technieken.  

 

3.2.10 Regeling ammoniak en veehouderij 

De regeling bevat een lijst met huisvestingssystemen per diercategorie met de bijbehorende 

ammoniakemissiefactoren. Aan de hand hiervan dient de totale ammoniakemissie, geproduceerd op 

het agrarisch bedrijf, bepaald te worden.  

 

3.2.11 Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij 

Voor veehouderijen gelden op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer algemene regels met 

betrekking tot de ammoniakemissie uit huisvestingssystemen. Op 1 april 2008 is het Besluit 

ammoniakemissie huisvesting veehouderij (hierna: Besluit huisvesting) in werking getreden.  

 

Op grond van het Besluit huisvesting mogen geen huisvestingssystemen worden toegepast met een 

emissiefactor die hoger is dan de maximale emissiewaarde. Voor vleesvarkens geldt een maximale 

emissiewaarde van 1,4 kilogram per plaats per jaar.   

 

Indien de veehouderij een gpbv-installatie betreft en met de toepassing van de beste beschikbare 

technieken - gezien de geografische ligging van de installatie of vanwege de plaatselijke 

milieuomstandigheden - niet een voldoende hoog niveau van bescherming kan worden bereikt, moet 

het bevoegd gezag een strengere emissiewaarde vaststellen (artikel 2a van het Besluit huisvesting). 

Om hier invulling aan te geven kan de 'Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij' 

worden gebruikt.  

 

Ten aanzien van de beoogde activiteit: 

• Bij de varkensstal wordt een chemische luchtwasser met 95% emissiereductie toegepast. Hierbij 

wordt de ammoniakemissie teruggebracht ten opzichte van traditionele systemen. 

• In hoofdstuk 9 wordt ingegaan op de technische kenmerken, de geografische ligging en de 

plaatselijke milieuomstandigheden. Aan de hand hiervan wordt beoordeeld of er voldoende 

invulling wordt gegeven aan de ammoniakreductie.  

 

3.2.12 Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij 

Op een agrarisch bedrijf dienen de best beschikbare technieken (BBT) te worden toegepast. De 

technische kenmerken en de geografische ligging van de inrichting, evenals de lokale milieusituatie 

kunnen aanleiding zijn om strengere emissiegrenswaarden vast te stellen dan die zijn gebaseerd op 

BBT. Om hierover duidelijkheid aan vergunningverlener te verschaffen, is door het Ministerie van 

VROM een beleidslijn opgesteld. Deze geeft aan in welke situaties strengere emissie-eisen aan 

stalsystemen dienen te worden gesteld, dan de eisen die volgen uit de toepassing van BBT. 

 

• Tot een jaarlijkse emissie van 5.000 kg ammoniak kan worden volstaan met toepassing van BBT. 

Voor vleesvarkens geldt dan een waarde van 1,4 kilogram per plaats per jaar.  
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• Bedraagt de jaarlijkse ammoniakemissie bij toepassing van BBT meer dan 5.000 kg maar minder 

dan 10.000 kg, dan dient boven het meerdere een extra reductie te worden gerealiseerd. Voor 

vleesvarkens geldt dan een waarde van 1,1 kilogram per plaats per jaar. 

• Indien de jaarlijkse ammoniakemissie daarna nog meer dan 10.000 kg bedraagt, dient boven het 

meerdere een nog grotere reductie (circa 85%) te worden bewerkstelligd.  Voor vleesvarkens 

geldt dan een waarde van 0,53 kilogram per plaats per jaar. 

 

Ten aanzien van de beoogde activiteit: 

• Bij het voorkeursalternatief bedraagt de totale ammoniakemissie 483,84 kilogram.  

• De ammoniakemissie per dierplaats bedraagt 0,18 kilogram. 

• Geconcludeerd kan worden dat bij het voorkeursalternatief wordt voldaan aan de IPPC-beleidslijn.  

 

3.2.13 Directe ammoniakschade 

Naast indirecte schade door vermesting en verzuring van natuurgebieden, kan ammoniakdepositie op 

bepaalde gewassen leiden tot directe ammoniakschade. Uit onderzoek van het AB-DLO (thans 'Plant 

Research International') te Wageningen is gebleken dat met name kasgewassen, fruitteelt en 

coniferen gevoelig kunnen zijn voor directe ammoniakschade. Andere gewassen lopen een 

verwaarloosbare kans op schade2. Directe ammoniakschade doet zich alleen op zeer korte afstand van 

een emissiepunt voor. Indien tot gevoelige soorten een afstand van 50 meter wordt aangehouden, zal 

geen merkbare schade optreden. Bij minder gevoelige soorten is een afstand van 25 meter al 

voldoende om schade als gevolg van ammoniakemissie te vermijden.  

 

Ten aanzien van de beoogde activiteit: 

• Op dit moment zijn er geen gevoelige gewassen binnen deze afstanden van de beoogde locatie 

aanwezig.  

 

3.2.14 Wet geurhinder en veehouderij 

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt het toetsingskader voor de geurhinder vanwege tot 

veehouderijen behorende dierenverblijven. Bij een beslissing inzake de milieuvergunning voor het 

oprichten of veranderen van een veehouderij, betrekt het bevoegd gezag de geurhinder door de 

geurbelasting vanwege tot veehouderijen behorende dierenverblijven uitsluitend op de wijze als 

aangegeven bij of krachtens de artikelen 3 tot en met 9 van de Wgv. 

 

De geuremissie uit de dierenverblijven wordt berekend op basis van vastgestelde geuremissiefactoren 

per diercategorie, die zijn opgenomen in de Regeling geurhinder en veehouderijen. De geurbelasting 

van gevoelige objecten in de omgeving wordt berekend met het verspreidingsmodel V-Stacks 

vergunning.  

 

De wet geeft maximale waarden voor de geurbelasting die de veehouderij op een gevoelig object mag 

veroorzaken. Indien het gevoelig object een woning bij een (voormalige) veehouderij in het 

buitengebied is, geldt een minimum afstand van 50 meter tussen de gevel van de woning en het 

emissiepunt van een stal.  
 

 

 

 
 

2  Stallucht en planten, Instituut voor Plantenziektekundig Onderzoek 1981; Effecten van ammoniak op planten in de directe 

 omgeving van stallen: update van een risicoschatting, AB-rapport 72, P.H.B. de Visser en L.J. van Eerden 1996. 
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Tevens gelden minimale afstanden tussen de gevel van een stal en de gevel van een gevoelig object. 

De gemeenteraad is bevoegd om bij verordening andere waarden of afstanden vast te stellen.  

 

De Wgv laat het bevoegd gezag vrij om in de vergunning voorschriften op te nemen om geurhinder te 

voorkomen, dan wel zo veel mogelijk te beperken. Indien door het verlenen van de vergunning niet 

kan worden bereikt dat in de inrichting ten minste de beste beschikbare technieken worden 

toegepast, moet de vergunning worden geweigerd op grond van artikel 8.10 lid 2 van de Wet 

milieubeheer. 

 

Ten aanzien van de beoogde activiteit: 

• De geuremissie die ontstaat bij het voorkeursalternatief bedraagt 43.276,8 ou E/s.  

• Ter hoogte van geurgevoelige objecten wordt bij het voorkeursalternatief voldaan aan de 

geldende normen voor geurbelasting. 

• De gemeente Rijssen-Holten is voornemens om een geurverordening in het kader van de Wet 

geurhinder en veehouderij vast te stellen. De ontwerp geurverordening en bijbehorende geurvisie 

hebben ter inzage gelegen vanaf 16 juni 2010, gedurende een periode van 6 weken. De 

verordening heeft geen consequenties voor het initiatief (zie gemeentelijk beleid § 3.4.3). 

 

3.2.15 Regeling geurhinder en veehouderij 

De regeling bevat een lijst met huisvestingssystemen per diercategorie met de bijbehorende 

geuremissiefactoren. Aan de hand hiervan dient de totale geuremissie, geproduceerd op het agrarisch 

bedrijf, te worden bepaald.  

 

3.2.16 Wet luchtkwaliteit 

Op 15 november 2007 is Titel 5.2 van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) in werking getreden. 

Ten aanzien van de kwaliteit van de buitenlucht gelden uitsluitend de bepalingen uit deze Titel. In 

bijlage 2 van de Wet milieubeheer zijn grenswaarden opgenomen voor zwaveldioxide, stikstofdioxide 

en stikstofoxiden, fijn stof (PM10), lood, benzeen en koolmonoxide.  

 

Bestuursorganen moeten er bij het uitoefenen of toepassen van hun bevoegdheden, waaronder het 

vaststellen van een bestemmingsplan of het verlenen van een milieuvergunning, voor zorgdragen dat 

deze grenswaarden niet (verder) worden overschreden. 

 

Ten aanzien van de beoogde activiteit: 

• Bij varkenshouderijen verdient vooral het aspect fijn stof (PM10) aandacht.  

• De emissie van fijn stof en de verspreiding zijn beschreven alsmede de bestaande 

achtergrondwaarden.  

• De emissie van fijn stof blijft binnen de grenswaarden van bijlage 2 van de Wet milieubeheer. 

 

3.2.17 Wet geluidshinder 

De Wet geluidshinder is één van de belangrijkste wetten die voorkoming en bestrijding van 

geluidshinder beogen. Veel onderwerpen die eerst in de Wet geluidshinder waren geregeld, zijn 

overgebracht naar de Wet milieubeheer. Het accent van de huidige Wet geluidshinder ligt daardoor op 

zonering. Het is één van de weinige instrumenten die nog in de Wet geluidshinder zijn geregeld.  
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3.2.18 Handreiking industrielawaai en vergunningverlening 1998 

De handreiking industrielawaai en vergunningverlening 1998 is opgesteld als hulpmiddel bij het 

voorkomen en beperken van hinder door industrielawaai. Het heeft tot doel overheden een hulpmiddel 

te bieden bij het voorkomen en beperken van hinder door industrielawaai in het kader van de 

vergunningverlening. Primair is de handreiking bedoeld voor ambtenaren die adviseren over het 

geluidsaspect bij vergunningen in het kader van de Wet milieubeheer.  

 

Ten aanzien van de beoogde activiteit: 

• Voor de plannen is door Geurts Technisch Adviseurs BV onderzoek verricht naar de geluidsemissie 

en -immissie.  

• Uit het geluidsonderzoek blijkt dat het initiatief zich ten aanzien van het aspect geluid verhoudt 

met de omgeving.   

 

3.2.19 Besluit mestbassins milieubeheer 

Het Besluit mestbassins is op 31 december 1990 gepubliceerd (Stb. 1990, 618) en op 1 februari 1991 

in werking getreden. Dit besluit is van toepassing op mestbassins voor zover ze niet geheel of 

gedeeltelijk zijn gelegen onder een stal en tot stand zijn gebracht ná 1 juni 1987. Het Besluit 

mestbassins kan zowel van toepassing zijn op mestbassins die zelfstandig een inrichting zijn, als op 

mestbassins die onderdeel uitmaken van een vergunningplichtig bedrijf. 

 

Indien het mestbassin voldoet aan de entreevoorwaarden van het Besluit mestbassins (artikel 1 van 

het Besluit mestbassins), dan zijn de voorschriften uit het Besluit op het mestbassin van toepassing. 

Het moet gaan om een bassin dat dateert van ná 1 juni 1987. Verder mag het bassin een bepaalde 

maximale oppervlakte (gezamenlijk niet meer dan 750 m2) en inhoud (gezamenlijk niet meer dan 

2500 m3) niet overschrijden en er mag geen be- of verwerking van dunne mest plaatsvinden. Ook 

gelden er voor het mestbassin bepaalde minimale afstanden (50 respectievelijk 100 meter). Wordt 

aan deze voorwaarden voldaan, dan valt het mestbassin onder de voorschriften van het Besluit 

mestbassins. 

 

Ten aanzien van de beoogde activiteit: 

• Naast een nieuwe vleesvarkensstal wordt een mestsilo met een opslagcapaciteit van 1.345 m3 en 

een oppervlakte van 254 m2 beoogd. Hiervoor zal een melding in het kader van het Besluit 

mestbassins milieubeheer worden gedaan.  

• Er wordt voldaan aan de minimale afstanden van 50 en 100 meter tot omliggende objecten.  

 

3.2.20 Meststoffenwet 

De basis van het mestbeleid is de Meststoffenwet. Daaruit volgt onder meer het stelsel van 

gebruiksnormen. Er geldt een gebruiksnorm ten aanzien van dierlijke meststoffen. Daarnaast dient 

men rekening te houden met een stikstofgebruiksnorm en fosfaatgebruiksnorm. Met de gift aan 

dierlijke meststoffen, kunstmeststoffen en overige organische meststoffen mogen deze 

gebruiksnormen niet worden overschreden.  

 

3.2.21 Varkensbesluit en vrijstellingsregeling dierenwelzijn 

Welzijnswetgeving voor de varkenshouderij is omschreven in het Varkensbesluit. Het besluit stelt 

naast inrichtings- en oppervlakte-eisen ook eisen om het welzijn van varkens te garanderen en te 

optimaliseren, zoals voorschiften voor het behandelen van zieke en gewonde dieren en de huisvesting 

van varkens. Bij uitval van het ventilatiesysteem dient een alarmvoorziening in werking te treden.  
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In de vrijstellingsregeling dierenwelzijn is beschreven wanneer en onder welke voorwaarden niet hoeft 

te worden voldaan aan het gestelde in het Varkensbesluit. De vrijstellingsregeling is ten aanzien van 

de oppervlakte-eisen onlangs gewijzigd (in werking getreden op 1 juli 2010). Zo is het niet meer 

noodzakelijk dat vleesvarkens zwaarder dan 85 kg minimaal 1 m2 tot de beschikking moeten hebben. 

Een oppervlakte van 0,8 m2 volstaat.   

 

Ten aanzien van de beoogde activiteit: 

• Uiteraard voldoet het initiatief ten aanzien van het aspect dierwelzijn aan de geldende 

regelgeving. De vleesvarkens hebben een oppervlakte van meer dan 0,8 m2 tot de beschikking. 

Hiervan is meer dan 40% dicht (conform de eisen). 

 

3.2.22 Nederlandse Richtlijn Bodembescherming 

Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgesteld in de Nederlandse Richtlijn 

Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB). Dit beleid is gericht op het realiseren van een 

verwaarloosbaar bodemrisico voor de reguliere bedrijfsvoering binnen de afzonderlijke 

bedrijfsonderdelen/installaties van een inrichting voor zover sprake is van een bodembedreigende 

situatie. Ter beperking van het bodemrisico van de bedrijfsactiviteiten geldt als uitgangspunt dat, 

onder reguliere bedrijfscondities, preventieve bodembeschermende maatregelen en voorzieningen 

moeten zijn getroffen, die in combinatie leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico, zoals 

omschreven in de NRB.  

•  

• Ten aanzien van de beoogde activiteit: 

• Voor het initiatief zal een milieuvergunning worden verleend, waarbij een pakket aan 

voorschriften hoort. Met naleving van deze voorschriften wordt voorkomen dat de bodem wordt 

verontreinigd.  

 

3.2.23 Regeling aanwijzing BBT-documenten 

Het bevoegd gezag houdt bij de bepaling van BBT rekening met de documenten die bij ministeriële 

regeling als BBT-referentiedocumenten zijn aangewezen (artikel 5a.1 lid 2 van het Inrichtingen- en 

vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb)). In de regeling aanwijzing BBT-documenten, van 24 oktober 

2005, zijn in de bijlage de BBT-referentiedocumenten opgenomen.  

 

Op 27 mei 2009 zijn in de Staatscourant (2009, nr 95) de wijzigingen van de Regeling aanwijzing BBT-

documenten gepubliceerd. Ten behoeve van de actualisatie is de Bijlage bij die regeling opnieuw 

vastgesteld. Zowel de BREF's die definitief zijn vastgesteld door de Europese Commissie (tabel 1), als 

onder meer de Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij en Oplegnotitie BREF 

Intensieve pluimvee- en varkenshouderij (tabel 2) zijn opgenomen in de Regeling aanwijzing BBT-

documenten.  

 

Ten aanzien van de beoogde activiteit: 

• Bij de beoordeling van de activiteit is rekening gehouden met de relevante documenten uit de 

aanwijzing. 
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3.2.24 Waterwet 

Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. Een achttal wetten is samengevoegd tot 

één wet, de Waterwet. De Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater, en 

verbetert ook de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening.  

 

Ten aanzien van de beoogde activiteit: 

• Als gevolg van de activiteiten van initiatiefnemer vindt geen lozing van bedrijfsafvalwater in het 

oppervlaktewater plaats. Bedrijfsafvalwater komt terecht in de mestkelders onder de stallen en 

wordt afgevoerd als meststof. Een vergunning in kader van de Waterwet is niet nodig. 

• Afstromend hemelwater van daken en erfverharding wordt afgevoerd naar een nieuw aan te 

leggen infiltratievoorziening. Zo zal het ter plekke infiltreren in de bodem. 

 

 

3.3 Provinciaal beleid  

 

3.3.1 Provinciale omgevingsvisie en omgevingsverordening Overijssel  

Het provinciaal beleid op het gebied van de fysieke leefomgeving is door de provincie Overijssel 

beschreven in de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening. In deze plannen zijn het streekplan, 

verkeer- en vervoerplan, waterhuishoudingsplan en milieubeleidsplan samengevoegd tot één 

Omgevingsvisie.  

 

De Omgevingsvisie Overijssel is op 1 juli 2009 door Provinciale Staten vastgesteld. De Omgevingsvisie 

heeft de status van Structuurvisie als bedoeld in artikel 2.2, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening.  

 

Na vaststelling van de Omgevingsvisie Overijssel 2009 door Provinciale Staten is op  

1 september 2009 de Omgevingsverordening Overijssel 2009 van kracht geworden. De 

Omgevingsverordening heeft de status van Ruimtelijke verordening als bedoeld in artikel 4.1 van de 

Wet ruimtelijke ordening en is bedoeld als juridisch instrument voor de doorwerking van het 

provinciaal beleid/belang. In de Verordening zijn regels opgenomen waar gemeentelijke 

bestemmingsplannen (inhoud en toelichtingen) aan moeten voldoen. 

 

In de Omgevingsvisie is aangegeven welke onderwerpen de provincie van provinciaal belang acht. In 

relatie tot dit project zijn de volgende onderdelen relevant: 

• ontwikkelingsmogelijkheden voor schaalvergroting en verbreding in de landbouw; 

• vitale werklocaties, die aansluiten bij de vraag van ondernemingen; 

• vitaal en samenhangend stelsel van natuurgebieden (EHS, waaronder robuuste verbindingszones, 

Natura 2000). 

 

Rode draad in de Omgevingsvisie zijn duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit.  

 

Uitvoeringsmodel 

In de omgevingsvisie is een uitvoeringsmodel opgenomen om sturing te kunnen geven aan nieuwe 

ontwikkelingen en activiteiten. Generieke beleidskeuzes zijn het eerste onderdeel van het 

sturingsmodel. Dit houdt in dat eerst moet worden gekeken OF de ontwikkeling wenselijk is. In de 

volgende stappen wordt bekeken WAAR de ontwikkeling plaats moet vinden en HOE deze moet 

worden ingepast in het landschap.  
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De generieke beleidskeuze die hier van toepassing is, is het zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik. Dit 

wordt uitgelegd in artikel 2.1.4 van de Omgevingsverordening: bestemmingsplannen voorzien 

uitsluitend in andere dan stedelijke ontwikkelingen die een extra ruimtebeslag door bouwen en 

verharden leggen op de groene omgeving wanneer aannemelijk is gemaakt: 

• dat (her)benutting van bestaande bebouwing in de groene omgeving in redelijkheid niet  

mogelijk is; 

• dat mogelijkheden voor combinatie van functies op bestaande erven optimaal zijn benut. 

 

Het project is gelegen in het ontwikkelingsperspectief 'buitengebied accent productie 

(landbouwontwikkelingsgebied)'. Dit zijn gebieden voor landbouw die bijdragen aan de kwaliteit van 

grote open cultuurlandschappen en gebieden waar plek is voor nieuwe intensieve veehouderij 

(landbouwontwikkelingsgebieden). 

 

Om invulling te geven aan hoe het project moet worden ingepast in de omgeving, moet worden 

gekeken naar de gebiedskenmerken. In de LOG's wordt via gebiedskenmerken eveneens op 

versterking van de landschappelijke contrasten gestuurd. Hierbij is de lagenbenadering van belang. 

Het project ligt in de natuurlijke laag 'beekdalen en natte laagtes'. De laag van het agrarisch 

cultuurlandschap geeft aan 'maten en flierenlandschap'. 

 

Natuurlijke laag: Beekdalen en natte laagtes 

De ambitie is de beekdalen als functionele en ruimtelijke dragende structuren van het landschap 

betekenis te geven. Ruimte voor water, continuïteit van het systeem zijn leidend. Tevens is de ambitie 

afwenteling van wateroverlast op stroomafwaarts gelegen gebieden te voorkomen door het 

beeksysteem als eenheid te beschouwen en het vasthouden van water te bevorderen. Daarnaast zijn 

beekdalen belangrijke verbindingen voor mens, plant en dier. 

Er wordt op de volgende manier sturing gegeven. De norm voor het waterpeil is niet lager dan voor 

graslandgebruik noodzakelijk is. Uitgangspunten bij herinrichting zijn dat de beekdalen en laagtes een 

beschermende bestemmingsregeling krijgen, gericht op instandhouding van het watersysteem, de 

waterkwaliteit en voldoende ruimte voor water en indien het bestaande (agrarische) gebruik dat 

toelaat natuurlijke dynamiek. Als ontwikkelingen plaatsvinden in of in de directe nabijheid van 

beekdalen en natte laagtes, dan dragen deze bij aan extra ruimte voor de dynamiek van het 

stromende water en het vasthouden van water, aan versterking van de samenhang met het 

beekdalsysteem en vergroting van de zichtbaarheid, bereikbaarheid en beleefbaarheid van het water. 

 

Laag van het agrarisch cultuurlandschap: maten en flierenlandschap 

De ambitie is dit landschapstype weer herkenbaar te maken en de samenhang met de esdorpen en 

erven weer betekenis te geven. De nog gave delen verdienen een intensief op cultuurhistorische 

waarden gerichte inrichting en beheer. Voor de andere delen is het aanzetten van de randen, het 

beleefbaar maken van het waterrijke karakter, de continuïteit van het landschap het uitgangspunt. 

Nieuwe dragers als biomassateelt, (es)dorpsontwikkeling in de nabijheid, water(voorraad)berging, 

particulier natuurbeheer zijn voor dit landschap aan de orde. 

 

De provincie Overijssel geeft op de volgende manier sturing. Het waterpeil in deze gebieden is niet 

lager dan voor graslandgebruik noodzakelijk is. De maten, flieren en beken krijgen een beschermende 

bestemmingsregeling gericht op instandhouding van het onbebouwde karakter, de continuïteit van de 

beekloop, voldoende ruimte voor water en het lineaire landschap met open kamers en coulissen.  
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Als er ontwikkelingen plaats vinden in of nabij het maten en flierenlandschap, dan dragen deze bij aan 

versterking van het historische lineaire landschap met open 'kamers' en coulissen, accentuering van 

de overgang naar hogere gronden, de toegankelijkheid, de beleefbaarheid en het vasthouden van 

water. De inrichting van de nog gave delen richt zich op het behouden van de cultuurhistorische 

waarde. 

 

Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving 

De provincie Overijssel stuurt aan op balans tussen de ontwikkelingsruimte (nieuwvestiging) die wordt 

geboden en de ruimtelijke kwaliteit. Dit kan worden gerealiseerd door de Kwaliteitsimpuls Groene 

Omgeving op te nemen in het bestemmingsplan (artikel 2.1.6 Omgevingsverordening).  

 

Op basis van 2.1.6 lid 1, kunnen bestemmingsplannen in de groene omgeving uitsluitend voorzien in 

nieuwvestiging indien hier sociaaleconomische en/of maatschappelijke redenen voor zijn en er is 

aangetoond dat het verlies aan ecologisch en/of landschappelijke waarden in voldoende mate wordt 

gecompenseerd door investeringen ter versterking van de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving. 

Artikel 2.1.6 lid 2 geeft in afwijking aan dat vestiging van een nieuw agrarisch bouwperceel onder 

meer wordt toegestaan als: 

• een ondernemer zijn landbouwbedrijf verplaatst voor het realiseren van publieke belangen; 

• een ondernemer op de huidige locatie geen ontwikkelingsmogelijkheden meer heeft en er sprake 

is van een verplaatsing van een intensieve tak van een gemengd landbouwbedrijf naar een 

landbouwontwikkelingsgebied. 

 

Belangrijk aspect is dus de ruimtelijke kwaliteit van het perceel na realisatie van het landbouwbedrijf. 

Dit is opgenomen onder artikel 2.1.5 van de Omgevingsverordening. Er wordt hier het volgende over 

gezegd: 

• bijdrage leveren aan ruimtelijke kwaliteit conform de geldende gebiedskenmerken; 

• toepassing geven aan de vierlagenbenadering uit de Catalogus Gebiedskenmerken; 

• nieuwe ontwikkeling is passend binnen het ontwikkelingsperspectief; 

• gemeenteraad mag gemotiveerd afwijken van het ontwikkelingsperspectief; 

• de normerende en richtinggevende uitspraken uit de Catalogus Gebiedskenmerken worden 

overgenomen in een bestemmingsplanregeling; 

• er mag gemotiveerd worden afgeweken van de normerende en richtinggevende uitspraken uit de 

Catalogus Gebiedskenmerken. 

 

Voor de locatie is een landschappelijke inpassing opgesteld. Bij de opstelling van deze inpassing is 

rekening gehouden met de vierlagenbenadering uit de Catalogus Gebiedskenmerken. Concreet 

worden de volgende maatregelen getroffen die aansluiten bij de Natuurlijke laag: Beekdalen en natte 

laagtes en de laag van het agrarisch cultuurlandschap: maten en flierenlandschap. 

• aan de zuidzijde van de projectlocatie aanleg van extra groen om de impact van de nieuwbouw te 

verzachten; 

• erfinrichting rondom de bedrijfswoning; 

• door kleurstelling passend binnen landschap de mestsilo minder dominant maken; 

• duidelijk onderscheid maken tussen het woonhuis en de stal. 

 



 
 

 

 

 

Milieueffectrapport varkenshouderij Noteboom   14-9-2010, 120185158/bk/jv/293rom10 

- 29 - 

Ten aanzien van de beoogde activiteit: 

• er is sprake van ontmenging: de rundveetak blijft bestaan op de huidige locatie aan de 

Beumersteeg en de varkenstak wordt verplaatst naar het landbouwontwikkelingsgebied aan de 

Maneschijnsweg. Hiermee wordt voldaan aan artikel 2.1.6 (Kwaliteitsimpuls) en de eis uit artikel 

2.1.5 dat het project passend is binnen het ontwikkelingsperspectief. 

• de normerende en richtinggevende uitspraken uit de Catalogus Gebiedskenmerken worden 

meegenomen in de landschappelijke inpassing van het bedrijf.   

 

3.3.2 Reconstructieplan Salland-Twente 

Voor de gebieden Salland en Twente heeft Provinciale Staten van Overijssel op 15 september 2004 

een reconstructieplan vastgesteld, het 'Reconstructieplan Salland-Twente'. Het plan is op 2 november 

2004 goedgekeurd door de minister van LNV en de staatssecretaris van VROM. Op kaart 1 bij het 

reconstructieplan is de reconstructiezonering nauwkeurig weergegeven. Deze kaart is bepalend voor 

de bestuurlijke en juridische doorwerking naar andere plannen en besluiten.   

 

Ten aanzien van de beoogde activiteit: 

• De projectlocatie is gelegen in het landbouwontwikkelingsgebied (zie bijlage 8).  

 

De hoofdlijn van het beleid in het landbouwontwikkelingsgebied is de intensieve veehouderij een 

duurzaam perspectief op bedrijfsontwikkeling geven, uiteraard binnen de geldende wettelijke 

randvoorwaarden. Uitbreiding van andere functies, zoals (verspreide) woningen en recreatie en 

toerisme, die de ontwikkeling van de intensieve veehouderij beperkingen kunnen opleggen, worden 

zoveel mogelijk tegengegaan.  

 

Ten aanzien van de omvang van bouwblokken is in het reconstructieplan het volgende opgenomen: 

'Voor bestaande en nieuw te vestigen bedrijven met een (nog uit te breiden) bouwblok van meer dan 

1,5 ha, moet ruimte worden gereserveerd voor een goede landschappelijke inpassing van de 

bestaande en nieuw te stichten bebouwing.' 

 

Ten aanzien van de beoogde activiteit: 

• Voor het bedrijf in de gewenste bedrijfsopzet is een bouwperceel benodigd van 1,5  hectare. 

• Initiatiefnemer zal aandacht besteden aan een goede landschappelijke inpassing. Hiervoor is in 

overleg met de gemeente Rijssen-Holten een plan gemaakt.  

 

3.3.3 Ecologische hoofdstructuur 

De ecologische hoofdstructuur is door de provincie vastgesteld in het Streekplan Overijssel 2000+.  

De EHS is opnieuw vastgesteld in de provinciale omgevingsvisie en -verordening. Met deze vaststelling 

heeft de provincie de ecologische hoofdstructuur op perceelsniveau herbegrensd. Met de vaststelling 

van de omgevingsvisie en verordening is ook deze herbegrenzing door Gedeputeerde Staten 

vastgesteld.  

 

Ten aanzien van de beoogde activiteit: 

• Het bedrijf ligt niet binnen of nabij de ecologische hoofdstructuur. Kaartjes zijn opgenomen in 

bijlage 6.  
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3.3.4 Aanwijzing zeer kwetsbare gebieden 

Provinciale Staten van Overijssel hebben op 14 november 2007 de zeer kwetsbare gebieden 

aangewezen op grond van de Wet Ammoniak en veehouderij (Wav). Het besluit is ter goedkeuring 

aan de ministers van Landbouw, natuur en voedselkwaliteit (LNV) en Volkshuisvesting, ruimtelijke 

ordening en milieubeheer (VROM) gestuurd. De ministers hebben het besluit op 25 januari 2008 

goedgekeurd. Met de publicatie op 26 februari 2008 is het besluit met ingang van 27 februari 2008 

van kracht.  

 

Ten aanzien van de beoogde activiteit: 

• Het dichtst bijgelegen zeer kwetsbare gebied is gelegen op een afstand van 1.575 meter. Kaarten 

met daarop de zeer kwetsbare gebieden in de omgeving, zijn opgenomen in bijlage 7.  

 

3.3.5 Beleidskader Natura 2000 

Op 13 april 2010 hebben Gedeputeerde Staten van Overijssel het beleidskader ‘Natura 2000 en 

stikstof' voor veehouderijen vastgesteld. Op 27 april 2010 is de op dit beleidskader gebaseerde 

Beleidsregel Natura 2000 stikstof en veehouderijen in werking getreden. In artikel 3 van de 

Beleidsregel staat, welke gegevens er bij een vergunningaanvraag op grond van de 

Natuurbeschermingswet moeten worden overgelegd. 

 

De Natuurbeschermingswet bepaalt dat met de vergunning moet worden uitgesloten dat plannen en 

projecten kunnen leiden tot 'significant negatieve effecten' op de Natura 2000-doelen. De 

stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden in Overijssel was en is te hoog om de duurzame 

instandhouding van deze gebieden te kunnen garanderen. 

 

Ruimte voor bedrijfsontwikkeling  

In het beleidskader is een samenhangende aanpak voor veehouderijen uitgewerkt, die leidt tot 

vermindering van de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. De centrale gedachte is dat binnen 

een context, waarin daling van depositie tot een ecologisch acceptabel niveau kan worden 

gegarandeerd, weer ruimte kan worden geboden aan bedrijfsontwikkeling van veehouderijen. Het 

doel van het beleidskader stikstof is om met deze aanpak een kader te bieden voor 

vergunningverlening en uitgangspunten voor het opstellen van beheerplannen.  

 

Sinds 31 maart 2010 is de Crisis- en Herstelwet van kracht. Daardoor is de verantwoordelijkheid voor 

afname van de stikstofdepositie verschoven naar de provincie. Tot die tijd waren ondernemers zelf 

verantwoordelijk voor voldoende depositieafname bij bedrijfsontwikkeling om schade aan 

natuurdoelen uit te sluiten. Als de depositie gelijk blijft, zal de kwaliteit van de natuurdoelen achteruit- 

gaan. Op basis hiervan is de provincie van mening dat een daling nodig is om duurzame 

instandhouding van de Natura 2000-gebieden te garanderen.  

 

De Natuurbeschermingswet bepaalt nu dat de provincie (Gedeputeerde Staten) passende maatregelen 

moet nemen. Dit staat in artikel 19ke van de Natuurbeschermingswet. De depositie moet dalen via de 

aanpak die in het beleidskader stikstof is uitgewerkt. De voorwaarden van het beleidskader kunnen 

ook van kracht zijn voor activiteiten die niet vergunningplichtig zijn volgens artikel 19kd van de 

Natuurbeschermingswet. De voorwaarden worden dan afgedwongen via individuele beschikkingen of 

een provinciale verordening. 
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Op 31 maart 2010 is de Natuurbeschermingswet gewijzigd. Artikel 19kd van de Natuurbeschermings-

wet bepaalt nu dat er onder bepaalde voorwaarden de stikstofdepositie niet wordt betrokken bij de 

besluitforming. Dit is bijvoorbeeld het geval als een ondernemer kan aantonen dat de depositie niet 

toeneemt ten opzichte van 7 december 2004. In de voorlopige uitspraak ABRS201003985 stelt de 

Voorzitter Afdeling Bestuursrechtspraak dat toepassing van artikel 19kd van de 

Natuurbeschermingswet 1998 niet leidt tot het vervallen van de vergunningplicht. 

 

Drempelwaarde en emissieplafond 

Om te bepalen welke maatregelen van kracht zijn voor bedrijven bij een uitbreiding, hanteert de 

provincie tot en met 2013 een drempelwaarde van 1% van de kritische depositiewaarde. Na drie jaar 

wordt de totale aanpak geëvalueerd en wordt op basis van de monitorrapportage bepaald of de 

drempelwaarde moet worden aangepast. Na de eerste twee beheerplanperioden (rond 2022) wordt 

de drempelwaarde afgeschaft. Vanaf dat moment moeten alle bedrijven aan de voorwaarden voldoen. 

 

Vanuit het beleidskader wordt per bedrijf een gecorrigeerd emissieplafond ingevoerd. Dit is het 

daadwerkelijke aantal dieren op 1 februari 2009 vermenigvuldigd met het emissieniveau per dierplaats 

conform de AMvB-huisvesting. Dit gecorrigeerde emissieplafond wordt gehanteerd als uitgangspunt 

voor de vergunningverlening en voor het stellen van de hieraan verbonden voorwaarden. Hiermee 

wordt voorkomen dat veehouderijen - op dit moment geldt dit vooral voor intensieve veehouderijen 

en in de toekomst naar verwachting ook voor melkveehouderijen -  de winst die door het nemen van 

de maatregelen op grond van de AMvB-huisvesting wordt gehaald, volledig benutten voor groei 

(zogenaamd intern salderen).  

 

Voorwaarden voor uitvoering projecten  

De voorwaarden voor de ontwikkeling van veehouderijen zijn verschillend voor bedrijven boven en 

onder de drempelwaarde. 

 

Veehouderijen met een depositie onder de drempelwaarde  

Uitgangspunt is dat door de uitvoering van projecten van veehouderijen, de totale emissie van alle 

veehouderijen met een directe depositie niet mag toenemen. Hiervoor worden de volgende 

voorwaarden gesteld: 

• bij toetsing van een bedrijf aan de Natuurbeschermingswet wordt het emissieplafond per bedrijf 

verlaagd tot het gecorrigeerd emissieplafond; 

• Om de ontwikkeling naar de nieuwe situatie te borgen, mag eenmalig tot maximaal 50% van de 

emissiereductie ten gevolge van het gecorrigeerde emissieplafond worden benut voor 

bedrijfsontwikkeling; 

• bij plannen en projecten waarbij uitbreiding van het aantal dieren aan de orde is - een uitbreiding 

van een stal of de bouw van een nieuwe stal - dienen verdere toenames van emissie ten opzichte 

van het gecorrigeerde emissieplafond, met inachtneming van de hierboven beschreven 

overgangsregeling, door techniek en/of externe en/of interne saldering teniet te worden gedaan; 

• In 2028 moet het gehele bedrijf voldoen aan de emissienormen 'einde derde beheerplanperiode', 

zoals weergegeven in tabel 4 in het beleidskader.  

 

Veehouderijen met een depositie boven de drempelwaarde  

• Bij toetsing van een bedrijf aan de Natuurbeschermingswet wordt het emissieplafond per bedrijf 

verlaagd tot het gecorrigeerd emissieplafond.  
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• Bij plannen en projecten waarbij uitbreiding van het aantal dieren aan de orde is - een uitbreiding 

van een stal of de bouw van een nieuwe stal - 'emissiewaarde derde beheerplanperiode' 

toepassen over de uitbreiding (emissiewaarde tabel 4 beleidskader).  

• Indien ondanks de toepassing van techniek de depositie stijgt, dient deze toename teniet te 

worden gedaan door interne en/of externe saldering. Toenames van depositie worden op 

habitattype niveau gesaldeerd.  

• In 2028 is 'emissiewaarde derde beheerplanperiode' per dierplaats toegepast over de gehele 

bedrijfsvoering (emissiewaarde tabel 4).  

• Er ontstaat geen piekbelasting: de depositie die wordt veroorzaakt op habitattypen, is minder dan 

50% van de kritische depositiewaarde. 

 

Piekbelastingen 

Als na bedrijfsontwikkeling nog steeds sprake is van piekbelasting, wordt geen vergunning verleend, 

tenzij door het toepassen van techniek de piekbelasting alsnog wordt weggenomen. Wanneer de 

mogelijkheid daartoe aanwezig blijkt te zijn, worden de hierboven genoemde voorwaarden verbonden 

aan de vergunning. 

 

Eisen na drie beheerplanperioden  

Alle bedrijven moeten na drie beheerplanperioden 'emissiewaarde einde derde beheerplanperiode' per 

dierplaats hebben toegepast over de gehele bedrijfsvoering. Het gaat daarbij om de gemiddelde 

emissiewaarde per dierplaats. Om aan deze eis te voldoen, mogen bedrijven dus intern salderen. 

Daarbij blijft gelden dat de depositie op habitattypen per saldo niet mag toenemen. Als bedrijven na 

drie beheerplanperioden op korte termijn willen stoppen, kan bij de provincie een uitzondering worden 

aangevraagd op deze eis. Het bedrijf moet dan garanderen dat de bedrijfsvoering binnen vijf jaar 

eindigt. 

 

Ten aanzien van de beoogde activiteit: 

• Het bedrijf heeft op basis van het voorkeursalternatief een depositie op de Sallandse Heuvelrug 

van 0,70 mol. Hiermee blijft het bedrijf onder de drempelwaarde van 1% (4,0 mol). 

• Om in aanmerking te komen voor een Natuurbeschermingswetvergunning, zal er moeten worden 

gesaldeerd op basis van NH3-emissie met een of meer agrarische bedrijven die zijn gestopt op of 

na  

1 februari 2009. Op deze manier wordt aan het beleid van de provincie Overijssel voldaan.  

 

3.3.6 Cultuurhistorische waardenkaart 

In Nederland bestaan er meerdere soorten monumenten: rijksmonumenten, gemeentelijke 

monumenten, provinciale monumenten en beeldbepalende panden in beschermde stads- en 

dorpsgezichten. Het soort monument bepaalt welke rechten en plichten de eigenaar heeft, maar ook 

welke financiële mogelijkheden er zijn om onderhoud, restauratie of verbouwing te financieren. Op de 

cultuurhistorische waardenkaart staan de belangrijkste cultuurhistorische objecten en structuren van 

de provincie Overijssel.  

 

Ten aanzien van de locatie: 

• Op of nabij de projectlocatie zijn geen monumenten van waarde gelegen (bron: 

www.atlasvanoverijssel.nl). Een kaart is opgenomen in bijlage 9. 
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3.4 Gemeentelijk beleid 

 

3.4.1 Bestemmingsplan Buitengebied 

Voor de projectlocatie geldt het bestemmingsplan 'Buitengebied Holten 1992'. Het perceel heeft de 

bestemming agrarisch gebied. Aangezien er geen agrarisch bouwperceel is opgenomen, is de 

realisatie van een nieuw agrarisch bedrijf niet zonder meer mogelijk.  

 

Het bestemmingsplan kent een wijzigingsbepaling die burgemeester en wethouders de bevoegdheid 

geven om de bestemming 'agrarisch gebied' te wijzigen in de bestemming 'agrarische 

bedrijfsdoeleinden', dit ten behoeve van nieuwe, op redelijke termijn volwaardige bedrijven (minimaal 

70 nge) of verplaatsing van bestaande bedrijven. Een bouwperceel mag dan een maximale omvang 

hebben van 1,5 hectare. Bij toepassing van deze wijzigingsbepaling mag er geen sprake zijn van de 

aanduiding 'waterwindoeleinden' of 'nieuwvestiging uitgesloten'.  

 

Momenteel heeft de gemeente Rijssen-Holten voor het landbouwontwikkelingsgebied geen visie 

gemaakt. De invulling van het gebied zal worden meegenomen in een nieuw bestemmingsplan voor 

het buitengebied. Het is op dit moment onbekend op welk moment met de herziening van het 

bestemmingsplan wordt gestart.  

 

Ten aanzien van de beoogde activiteit: 

• De projectlocatie is niet gelegen in een gebied met de aanduiding 'Waterwindoeleinden'.  

• De projectlocatie is niet gelegen in een gebied met de aanduiding 'nieuwvestiging uitgesloten'.  

• Het bouwperceel bij het voorkeursalternatief heeft een omvang van 1,5 hectare.  

• Geconcludeerd kan worden dat ten aanzien van de projectlocatie gebruik kan worden gemaakt 

van genoemde wijzigingsbevoegdheid.  

• Initiatiefnemers zijn reeds geïnformeerd over de bereidheid van het college ten aanzien van 

toepassing van genoemde wijzigingsbevoegdheid.  

• Om de maximale mogelijkheden van het bouwperceel te begrenzen wordt aan het college van 

B&W voorgesteld om een partiële herzieningsprocedure te doorlopen. Initiatiefnemers zijn 

absoluut niet voornemens om etagebouw toe te passen. De reden daarvan is de grote 

maatschappelijke weerstand tegen dergelijke stallen. Het opnemen van een nieuw bouwperceel is 

mogelijk door gebruik te maken van de wijzigingsbevoegdheid voor B&W uit het vigerende 

bestemmingsplan. De regels uit het vigerende bestemmingsplan sluiten etagebouw echter niet uit. 

Wordt een partiële herzieningsprocedure doorlopen, dan kunnen extra regels worden opgenomen 

voor het uitsluiten van etagebouw en het maximaliseren van de oppervlakte stallen. 

 

3.4.2 Landschapsontwikkelingsplan 

De gemeenteraad van de gemeente Rijssen-Holten heeft op 26 juni 2008 het 

Landschapsontwikkelingsplan vastgesteld. Doel hiervan is om het landschap te behouden en te 

versterken. Het plangebied is verdeeld in 11 deelgebieden. Voor elk deelgebied zijn de kenmerken en 

de doelen beschreven.  

 

Ten aanzien van de beoogde activiteit: 

• De projectlocatie is gelegen in het deelgebied 'Holterbroek, Fliermaten en Lokerbroek'.  

• Omdat het gebied grotendeels is aangeduid als landbouwontwikkelingsgebied, ligt een toename 

van de bebouwing voor de hand.  
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• Hierom wordt voorgesteld om een casco van beplanting in het gebied te realiseren, dat geschikt is 

voor het opvangen van nieuwe grootschalige functies. Daartoe wordt het bestaande grid van 

wegen beplant met dubbele rijen bomen. Zo ontstaan groene wanden of groene kamers, waarin 

functies kunnen worden opgenomen.   

• Als bijlage bij het MER is er een landschappelijke inpassing opgenomen. Bij het opstellen is 

uiteraard rekening gehouden met het Landschapsontwikkelingsplan.  

 

3.4.3 Aanhoudingsbesluit Wvg en Geurverordening 

Aanhoudingsbesluit Wet geurhinder en veehouderij 

De gemeenteraad van de gemeente Rijssen-Holten heeft op 25 maart 2010 voor het gehele 

grondgebied van de gemeente een aanhoudingsbesluit vastgesteld. Het aanhoudingbesluit heeft tot 

doel om uitbreiding van geurhinder op de toekomstige (woning)bouwlocatie Opbroek te Rijssen, 

Vletgaarsmaten te Holten en Essensteeg te Dijkerhoek tegen te gaan.  

 

Aanvragen om een vergunning als bedoeld in de Wet milieubeheer voor het oprichten of veranderen 

van een veehouderij gelegen in de gemeente Rijssen-Holten, moeten op basis van dit besluit worden 

aangehouden. Aanvragen die niet tot gevolg hebben dat een hogere geurbelasting dan 3,0 OuE 

(Odour units per m3 lucht) optreedt in de te ontwikkelen plangebieden en aanvragen die betrekking 

hebben op een situatie waarin sprake is van standstill (geen toename van geurbelasting of geen 

afname van afstanden tot plangebieden), worden hiervan uitgezonderd. Een detail van de kaart 

behorende bij het aanhoudingsbesluit is opgenomen in bijlage 10. 

 

Geurverordening Rijssen-Holten 

Onlangs heeft de gemeente Rijssen-Holten een ontwerp geurverordening in het kader van de Wet 

geurhinder en veehouderij opgesteld. De ontwerpverordening heeft met ingang van 16 juni voor een 

periode van 6 weken ter inzage gelegen. De gemeente heeft als ambitie om zowel woningbouw bij 

Dijkerhoek mogelijk te maken als agrarische bedrijven in de directe omgeving ontwikkelingsmogelijk-

heden te geven. Gezien de ligging van enkele agrarische bedrijven en de woningbouwlocaties bij 

Dijkerhoek, is hiervoor een maatwerkoplossing op grond van de Wet geurhinder en veehouderij nodig.  

 

Met deze verordening wordt de minimaal benodigde afstand van 100 meter tussen rundveehouderijen 

en geurgevoelige objecten binnen de bebouwde kom verkleind naar 50 meter. Met deze verordening 

worden de toegestane geurbelastingsnormen voor de intensieve veehouderij niet veranderd. Dit is 

volgens de gemeente niet nodig, aangezien de aanwezige geurcontouren van intensieve bedrijven niet 

over de geplande woonwijken liggen. 

 

Ten aanzien van de beoogde activiteit: 

• De gemeente Rijssen-Holten heeft een aanhoudingsbesluit op basis van artikel 7 van de Wet 

geurhinder en veehouderij genomen. Op dit moment zijn voor de omgeving rondom de 

projectlocatie geen andere normen voor geurbelasting of minimaal benodigde afstanden 

vastgesteld. Op het moment dat op de plangebieden de geurbelasting niet hoger is dan 3,0 OuE, 

kan een aanvraag in behandeling worden genomen. In hoofdstuk 9 wordt de geurbelasting op de 

omgeving in kaart gebracht.  

• De geurverordening heeft geen consequenties voor het initiatief. 
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4. Referentiesituatie (REF) 

 

 

4.1 Inleiding 

 

De REF wordt gevormd door de huidige situatie en de bestaande omgeving, aangevuld met autonome 

ontwikkelingen. Dit zijn de toekomstige ontwikkelingen van het milieu, zonder dat de voorgenomen 

activiteit of één van de alternatieven wordt gerealiseerd. 

 

 

4.2 Bedrijfssituatie en ontwikkelingen 

 

Momenteel houden initiatiefnemers melkrundvee en varkens op de locatie Beumersteeg 1 te 

Dijkerhoek. Voor dit bedrijf is op 5 augustus 2008 een milieuvergunning verleend ingevolge de  

Wet milieubeheer. De milieuvergunning is verleend voor het houden van 154 melk- en kalfkoeien,  

40 stuks vrouwelijk jongvee, 510 vleesvarkens (traditioneel) en 1.400 vleesvarkens (emissiearm). De 

bedrijfssituatie is niet in overeenstemming met de vergunde situatie. De stal voor het houden van 

1.400 vleesvarkens (emissiearm) is niet gerealiseerd. 

 

Met de oprichting van het nieuwe varkensbedrijf verdwijnt de varkenstak op de locatie Beumer- 

steeg 1. De emissie van ammoniak neemt daardoor af, evenals de geuremissie en fijnstofemissie. 

Initiatiefnemers zijn echter voornemens om de melkrundveehouderij aan de Beumersteeg verder te 

ontwikkelen. Dit betekent dat bovengenoemde emissies weer zullen toenemen. Daarom is het logisch 

om de bestaande locatie buiten beschouwing te laten en in de referentiesituatie uit te gaan van het 

gegeven dat de projectlocatie aan de Maneschijnsweg ong. intensief beheerd grasland betreft. Dit 

betekent dat de grond intensief wordt bewerkt (onder meer bemesten, maaien, schudden, balen 

persen of rapen en onkruidbe-strijding). Van enige emissie is in de referentiesituatie geen sprake.  

 

Een overzichtskaart van de huidige locatie, projectlocatie en omgeving is opgenomen in bijlage 1. 
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5. Voorkeursalternatief 

 

 

5.1 Algemeen 

 

Initiatiefnemers zijn voornemens om op de locatie één stal met 2.688 vleesvarkensplaatsen te 

realiseren. Daarnaast worden een bedrijfswoning en mestopslag nagestreefd. Na het verkrijgen van 

de benodigde vergunningen, zal het bedrijf in zijn totaliteit worden gerealiseerd. Van fasering in de 

bouw is geen sprake.  

 

In bijlage 11 zijn de emissies van ammoniak, geur en fijn stof weergegeven3. Tevens is hierbij een 

plattegrond en situatieschets van het toekomstige bedrijf opgenomen. Een gedetailleerde 

plattegrondtekening van het project (voorkeursalternatief) is los toegevoegd. 

 

 

5.2 Productieproces 

 

Gespeende biggen worden aangevoerd met een lichaamsgewicht van zo'n 25 kilogram. In vier 

maanden tijd groeien de dieren naar een gewicht van 120 kilogram, waarna ze worden afgeleverd 

voor de slacht. Er is sprake van een doorlopend systeem: wekelijks worden vleesvarkens afgeleverd 

en biggen aangevoerd. Dieren aanwezig op het bedrijf hebben dus verschillende leeftijden en 

gewichten.  

 

Vanwege het eerder afleveren van de snelstgroeiende dieren uit de afdeling, enkele dagen leegstand 

na aflevering (in verband met reiniging) en uitval (sterfte), zal de bezettingsgraad circa 95 procent 

bedragen. Dit betekent dat gemiddeld circa 2.550 dieren aanwezig zijn.  

 

 

5.3 Huisvesting 

 

De vleesvarkens worden gehouden in een nieuw te bouwen stal. De uitvoering van deze stal bestaat 

uit één bouwlaag. De afmetingen van de stal zijn 72,45 meter bij 42,59 meter. De goothoogte van de 

stal ligt op 2,70 meter en de nokhoogte op 9,70 meter. Met deze maten wordt voldaan aan de regels 

die in het bestemmingsplan worden gesteld aan veehouderijen.  

 

De dieren worden gehouden in hokken die 4,21 meter diep en 2,43 meter breed zijn. In elk hok 

worden 12 dieren gehouden.  

 

 

 

 

 

 
3  Bij de bepaling van de hoogtes van de emissies is uitgegaan van het aantal dieren dat maximaal aanwezig kan zijn  

 (lees: dierplaatsen).  
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Door de aanwezigheid van een voerbak (0,16 m2) heeft elk dier de beschikking over een oppervlakte 

van 0,84 m2. Circa 50% van het vloeroppervlak is dicht, het overige gedeelte is roostervloer. Met deze 

inrichting wordt voldaan aan de regelgeving op gebied van dierenwelzijn.   

De stal wordt uitgevoerd met een chemische luchtwasser. In de stal wordt een luchtkanaal aangelegd 

om de afgezogen ventilatielucht (uit de afdelingen) naar een centraal punt te brengen. Via dit centrale 

emissiepunt wordt de lucht in een chemische luchtwasser gebracht. Dit systeem bestaat uit een 

filterpakket van het type dwarsstroom. De wassectie bestaat uit een kolom vulmateriaal dat continu 

wordt bevochtigd met een aangezuurde wasvloeistof. De gezuiverde lucht verlaat vervolgens via een 

druppelvanger de installatie. Bij passage van de ventilatielucht door het luchtwassysteem, wordt de 

ammoniak opgevangen in de wasvloeistof, waarna de gereinigde ventilatielucht het systeem verlaat. 

Door toevoeging van zwavelzuur aan de wasvloeistof, wordt de ammoniak gebonden als 

ammoniumsulfaat, waarna deze stof met het spuiwater wordt afgevoerd. Door toepassing van dit 

systeem vindt tevens een reductie van stof- en geuremissies plaats.  

 

 

5.4 Voeding 

 

De varkens op het bedrijf krijgen 100 procent krachtvoer verstrekt. In elk hok staat een voerbak die 

dagelijks automatisch (via een voervijzel) wordt gevuld. Het krachtvoer wordt kant en klaar betrokken 

van een voerleverancier. Drinkwater wordt onbeperkt verstrekt via een drinknippel in dezelfde 

voerbak.  

 

 

5.5 Organische mest 

 

Een varken produceert op jaarbasis circa 1,0 m3 organische mest. Met 2.688 vleesvarkensplaatsen 

bedraagt de jaarlijkse productie circa 2.688 m3. Alle mest zal worden afgevoerd naar 

landbouwgronden van derden. Uiteraard wordt de mestregelgeving nageleefd.  

 

In de stal bedraagt de mestopslagcapaciteit circa 1.345 m3. Middels een ondergrondse mestpomp en 

leiding wordt de mest met regelmaat overgepompt naar de aanwezige mestsilo. Deze heeft een 

inhoud van circa 1.500 m3. In totaal is de opslagcapaciteit binnen de inrichting toereikend voor een 

jaar. 

 

 

5.6 Werkzaamheden 

 

Dagelijks worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 

• verzorging en controle van varkens; 

• controle van installaties; 

• bijhouden van de administratie. 

 

Wekelijks vinden de volgende werkzaamheden plaats: 

• afvoer van varkens; 

• reiniging vrijkomende afdelingen; 

• aanvoer van biggen. 

 

Overige werkzaamheden vinden onregelmatig plaats. 
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5.7 Vervoersbewegingen 

 

De belangrijkste vervoersbewegingen van en naar het bedrijf zijn in onderstaande tabel weergegeven: 

 

Aard van de beweging Frequentie Tijdstip Maximale duur 

Aanvoer krachtvoer 1 of 2 vrachtwagens per week Overdag (7-19 uur) 45 minuten per vracht 

Afvoer vleesvarkens 1 keer per week, 2 vrachtwagens Overdag (7-19 uur) 2 uur per week 

Aanvoer biggen 1 vrachtwagen per week Overdag (7-19 uur) 1 uur per week 

Afvoer kadavers 2 keer per week Overdag (7-19 uur) 5 minuten per keer 

Afvoer mest 85 vrachtwagens per jaar4 Overdag (7-19 uur) 20 minuten per vracht 

Afvoer spuiwater en 

aanvoer zwavelzuur 

5 vrachtwagens per jaar Overdag (7-19 uur) 45 minuten per keer 

Overig5 1 vrachtwagen per week  Overdag (7-19 uur) 30 minuten per keer 

 

Uitgezonderd de piekafover van organische mest, komen er wekelijks gemiddeld 8 vrachtwagens op 

het bedrijf. Deze bewegingen vinden plaats in de dagperiode (07.00-19.00 uur). Naast de 

vrachtbewegingen is er natuurlijk ook sprake van enkele vervoersbewegingen met auto’s.  

 

 

5.8 Afvalwater 

 

Het afvalwater dat ontstaat is voornamelijk het reinigingswater van de afdelingen en 

veetransportwagens, het spuiwater wat ontstaat bij het wassen van de ventilatielucht en het 

afvalwater van huishoudelijke aard.  

 

Reinigingswater van de afdelingen komt tijdens het reinigen direct in de aanwezige mestkelders 

terecht. Dit afvalwater wordt dan ook beschouwd als zijnde organische mest.  

 

Veetransportwagens worden gereinigd op de spoelplaats. Afvoer komt uit in de mestkelder onder de 

stal, zodat ook dit afvalwater als organische mest wordt beschouwd.  

 

Jaarlijks ontstaat bij de toepassing van de chemische luchtwasser zo’n 150 m3 spuiwater. Het is niet 

toegestaan om dit spuiwater te mengen met mest of te lozen op de bodem en/of oppervlaktewater. 

Het spuiwater wordt opgeslagen in een daarvoor geschikte bovengrondse opslag. Spuiwater zal via 

een erkende inzamelaar worden afgevoerd van het bedrijf.   

 

Afvalwater van huishoudelijke aard wordt geloosd op de gemeentelijke riolering.  

 

 

 

 

 

 

 
4  Afvoer van mest vindt voor een belangrijk gedeelte plaats in het vroege voorjaar. Op zo’n 8 dagen per jaar is sprake van 

 piekafvoer (5 vrachtwagens per dag). Overige mest wordt verspreid over het jaar afgevoerd.  
5  Denk o.a. aan de aanvoer van zuur voor luchtwasser, de afvoer van spuiwater, aanvoer zaagsel, enzovoort. 
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5.9 Gas, elektra en water 

 

Gas 

Op het bedrijf zal een natuurlijke vorm van vloerverwarming worden toegepast: in de dichte vloeren in 

de hokken zijn waterslangen geplaatst. Middels een waterpomp wordt door dit gesloten circuit water 

gepompt. Zwaardere varkens liggend op de dichte vloer geven warmte af aan het doorstromende 

water. In afdelingen met lichte dieren functioneert het systeem vervolgens als vloerverwarming. 

Verdere stalverwarming wordt niet toegepast en is ook niet noodzakelijk. Van enig gasverbruik is, 

afgezien van privédoeleinden, geen sprake.  

 

Elektra 

Bij het voorkeursalternatief worden chemische luchtwassers toegepast. Ten opzichte van een stal 

zonder luchtwassing resulteert een dergelijke techniek in een verhoogd energieverbruik. Dit wordt 

veroorzaakt door de benodigde waterpompen en door de hogere luchtweerstand die de ventilatoren  

ondervinden vanuit het waspakket. Het totale jaarlijkse verbruik aan elektra wordt op 50.371 kWh 

geschat (zie bijlage 14).  

 

Water 

Het benodigde water op het bedrijf wordt ter plekke onttrokken uit de bodem. Het water is nodig voor 

luchtwassing, reiniging van onder meer stallen en voor de dieren (drinkwater). De totaal benodigde 

hoeveelheid bedraagt naar verwachting circa 4.988 m3 per jaar. 
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6.  Alternatief combiwasser 

 

 

6.1 Algemeen 

 

Bij het voorkeursalternatief wordt de chemische luchtwasser 95% toegepast. De reden voor dit type 

luchtwasser is dat hiermee de laagst mogelijke ammoniakemissie plaatsvindt, met als gevolg een lage 

ammoniakdepositie op Natura 2000-gebieden.  

 

Met een combiluchtwasser is de geuremissie het meest vergaand te reduceren. Dit is vooral positief 

voor de omliggende buren. Om flexibel te zijn in de uiteindelijke bedrijfsopzet, is dit alternatief 

opgenomen in het MER. Concreet wordt de biologische combiluchtwasser van Uniqfill toegepast  

(BWL 2009.12).  

 

In bijlage 12 zijn de emissies van ammoniak, geur en fijn stof weergegeven. Tevens is hierbij een 

plattegrond- en situatieschets opgenomen.  

 

 

6.2 Productieproces 

 

Het Alternatief combiwasser is voor wat betreft het productieproces volkomen gelijk aan het 

voorkeursalternatief (zie § 5.2). 

 

 

6.3 Huisvesting 

 

Het Alternatief combiluchtwasser is vergelijkbaar met het voorkeursalternatief, uitgezonderd het type 

luchtwasser (zie § 5.3). In plaats van de chemische luchtwasser 95% wordt bij dit alternatief de 

combiluchtwasser BWL 2009.12 toegepast.  

 

De ammoniakemissie (inclusief geur- en stofemissie) wordt beperkt door de ventilatielucht te 

behandelen in een gecombineerd luchtwassysteem. De installatie die is opgebouwd uit meerdere 

wassystemen. Bij het beschreven systeem bestaat de installatie uit een watergordijn (type 

gelijkstroom) met daarachter een biologische wasser. Het watergordijn is in de voorruimte aanwezig 

waarin de lucht optimaal wordt verdeeld over het gehele aanstroomoppervlak van de wassectie. De 

biologische wasser is opgebouwd uit een filterelement van het type tegenstroom. Het betreft een 

kolom met vulmateriaal, waarover continu wasvloeistof wordt gesproeid. De gezuiverde lucht verlaat 

vervolgens via een druppelvanger de installatie. Bij passage van de ventilatielucht door het 

luchtwassysteem wordt de ammoniak opgevangen in de wasvloeistof. Bacteriën die zich op het 

vulmateriaal en in de wasvloeistof bevinden zetten de ammoniak om in nitriet en/of nitraat, waarna 

deze stoffen met het spuiwater worden afgevoerd. De verwijdering van stof en geurcomponenten 

gebeurt in het watergordijn en de biologische wasser. Het spuiwater dat vrijkomt uit de biologische 

wasser wordt opgevangen in de wateropvangbak onder de wasinstallatie. Ook het sproeiwater van het 

watergordijn wordt in deze bak opgevangen. 

 

 



 
 

 

 

 

Milieueffectrapport varkenshouderij Noteboom   14-9-2010, 120185158/bk/jv/293rom10 

- 41 - 

6.4 Voeding 

 

Het aspect voeding is vergelijkbaar met het voorkeursalternatief: 100% krachtvoer (zie § 5.4). 

 

 

6.5 Organische mest 

 

Het aspect organische mest is vergelijkbaar met het voorkeursalternatief: mestproductie bedraagt 

circa 2.688 m3 per jaar, opslagcapaciteit toereikend voor een jaar (zie § 5.5). 

 

In de stal bedraagt de mestopslagcapaciteit circa 1.345 m3. Middels een ondergrondse mestpomp en 

leiding wordt de mest met regelmaat overgepompt naar de aanwezige mestsilo. Deze heeft een inhoud 

van circa 1.500 m3. In totaal is de opslagcapaciteit binnen de inrichting toereikend voor een jaar. 

 

 

6.6 Werkzaamheden 

 

De werkzaamheden die plaatsvinden bij het Alternatief combiluchtwasser zijn vergelijkbaar met het 

voorkeursalternatief (zie § 5.6). 

 

 

6.7 Vervoersbewegingen 

 

De vervoersbewegingen die plaatsvinden bij het Alternatief combiluchtwasser zijn nagenoeg 

vergelijkbaar met de vervoersbewegingen bij het voorkeursalternatief (zie § 5.7). 

 

Doordat er met de gecombineerde luchtwassers meer spuiwater ontstaat (412 m3 t.o.v. 150 m3 bij 

VKA), zijn er bij het Alternatief combiluchtwasser op jaarbasis 8 vrachtwagenbewegingen extra. 

 

 

6.8 Afvalwater 

 

Bij het Alternatief combiluchtwasser ontstaat in plaats van chemisch spuiwater, biologisch spuiwater. 

Ook de hoeveelheid is anders dan bij het voorkeursalternatief: (412 m3 t.o.v. 150 m3 bij VKA). Dit 

spuiwater zal worden opgeslagen in een bovengrondse opslag. Uiteindelijk wordt het van het bedrijf 

afgevoerd via een erkende inzamelaar.  

 

Het overige afvalwater wat ontstaat bij het Alternatief combiluchtwasser is vergelijkbaar met het 

voorkeursalternatief (zie § 5.8). 
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6.9 Gas, elektra en water 

 

Gas 

Ook bij het Alternatief combiluchtwasser wordt de stal niet verwarmd. Van bedrijfsmatig gasverbruik 

is daarom geen sprake.  

 

Elektra 

De combiluchtwasser verbruikt meer stroom dan de chemische luchtwasser. Dit komt omdat met het 

extra waspakket een grotere druk moet worden overwonnen en omdat met de combiluchtwasser 

continu waswater wordt gesproeid over het waspakket. Het verschil bedraagt circa 21.367 kWh. Voor 

het overige is het verbruik aan elektra vergelijkbaar met het voorkeursalternatief. In totaal wordt bij 

het Alternatief combiluchtwasser 71.738 kWh per jaar verbruikt.   

 

Water 

De combiluchtwasser verbruikt meer water dan de chemische luchtwasser. Op jaarbasis bedraagt het 

verschil circa 228 m3. Dit resulteert in het gegeven dat bij het Alternatief combiluchtwasser 5.216 m3 

per jaar wordt gebruikt. Dit wordt ter plekke uit de bodem onttrokken. 
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7. Meest milieuvriendelijk alternatief (MMA) 

 

 

7.1   Algemeen 

 

Omdat de richtlijnen voor dit project vóór 1 juli 2010 zijn vastgesteld, dient in dit MER het meest 

milieuvriendelijke alternatief te worden beschreven. Dit is het alternatief waarbij de nadelige gevolgen 

voor het milieu zoveel mogelijk worden beperkt of, indien mogelijk, geheel worden voorkomen. Het 

gaat hier wel om een redelijkerwijs uit te voeren alternatief. Het bedrijf moet ook na toepassen van 

het meest milieuvriendelijke alternatief rendabel te exploiteren zijn.  

 

Ten aanzien van de locatiekeuze kan het volgende worden opgemerkt: 

• De varkenstak op de huidige locatie aan de Beumersteeg wordt beëindigd. Op deze locatie gaat 

de familie Noteboom door met de melkrundveehouderij. Om arbeid op beide locaties zo efficiënt 

mogelijk in te kunnen zetten, is het logisch dat beide locaties in elkaars nabijheid liggen. 

• De projectlocatie is gelegen in het landbouwontwikkelingsgebied. Provinciaal beleid staat de 

nieuwvestiging van een intensieve veehouderij toe.  

• Ook het gemeentelijk beleid biedt mogelijkheden voor nieuwe agrarische bedrijven.  

• Initatiefnemers zijn reeds eigenaar van de projectlocatie. Situering van het bedrijf op een andere 

locatie ligt daarom niet voor de hand. Gezien het feit dat kwestbare natuur en geurgevoelige 

objecten op relatief grote afstanden zijn gelegen, lijkt dit ook niet noodzakelijk.  

 

Het MMA is daarom gericht op het toepassen van technieken, waarmee de belangrijkste emissies 

verdergaand worden beperkt ten opzichte van het voorkeursalternatief. Uitgangspunt is dat het aantal 

te houden vleesvarkens in het MMA gelijk zal zijn aan het aantal in het voorkeursalternatief.  

 

 

7.2 Stalsysteem 

 

Ammoniak 

In het voorkeursalternatief wordt de chemische luchtwasser 95% toegepast. Er is momenteel geen 

techniek die de emissie van ammoniak verder reduceert. Wordt er 'in de stal' ook een emissiearm 

systeem toegepast (bijvoorbeeld IC-V), dan reduceert de luchtwasser deze ammoniakemissie met 

95%.  

 

Geur 

Bekend is dat een combi-luchtwasser de geuremissie vanuit varkensstallen het meest vergaand 

reduceert. Er zijn meerdere varianten. Het systeem BWL 2009.12 reduceert de geuremissie het meest 

vergaand. Wordt de stal uitgevoerd met zowel een luchtwasser als ook een ander emissiearm 

stalsysteem, dan wordt de geuremissie nog verder gereduceerd.  

 

Fijn stof 

Met een combi-luchtwasser wordt de emissie van fijn stof het meest vergaand gereduceerd. Voor 

zover op dit moment bekend, zijn er geen verschillen tussen de verschillende varianten combi-

luchtwassers.  
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In de volgende tabel zijn de ammoniak-, geur- en fijnstofemissies van de verschillende varianten 

weergegeven.  

 

Stalsysteem Emissie 

Ammoniak 

Emissie 

Geur 

Emissie 

Fijn stof 

Traditioneel stalsysteem (> 0,8 m2) 3,5 kg 23,0 OuE 153 g 

Emissiearm systeem IC-V 1,0 kg 17,9 OuE 153 g 

Chemische luchtwasser 95% 0,18 kg 16,1 OuE 99 g 

Chemische luchtwasser 95% + IC-V 0,0525 kg 12,5 OuE 99 g 

Combi-luchtwasser BWL 2006.14.V1 0,53 kg 6,9 OuE 31 g 

Combi-luchtwasser BWL 2006.14.V1 + IC-V 0,1575 kg 5,4 OuE 31 g 

Combi-luchtwasser BWL 2006.15.V1 1,05 kg 4,6 OuE 31 g 

Combi-luchtwasser BWL 2006.15.V1 + IC-V 0,315 kg 3,6 OuE 31 g 

Combi-luchtwasser BWL 2007.01.V1 0,53 kg 5,8 OuE 31 g 

Combi-luchtwasser BWL 2007.01.V1 + IC-V 0,1575 kg 4,5 OuE 31 g 

Combi-luchtwasser BWL 2007.02.V1 0,53 kg 5,8 OuE 31 g 

Combi-luchtwasser BWL 2007.02.V1 + IC-V 0,1575 kg 4,5 OuE 31 g 

Combi-luchtwasser BWL 2009.12 0,53 kg 3,5 OuE 31 g 

Combi-luchtwasser BWL 2009.12 + IC-V 0,1575 kg 2,7 OuE 31 g 

Combi-luchtwasser BWL 2010.02 0,53 kg 5,5 OuE 31 g 

Combi-luchtwasser BWL 2010.02 + IC-V 0,1575 kg 4,5 OuE 31 g 

 

Het is niet logisch om in het MMA prioriteit te geven aan één aspect: ammoniak dan wel geur. Beide 

aspecten verdienen aandacht. De combi-luchtwasser BWL 2009.12 gecombineerd met het  

IC-V systeem scoort goed op alle aspecten. Hierom wordt deze combinatie toegepast in het MMA.  

 

Situering emissiepunt 

Hoe groter de afstand tussen emissiepunt en voor verzuring gevoelige natuur, hoe lager de depositie. 

Hoe groter de afstand tussen emissiepunt en geurgevoelig object, hoe minder geur wordt ervaren.  

 

Voor verzuring gevoelige gebieden zijn niet op zeer korte afstand vanaf de projectlocatie gelegen. Het 

eventueel verplaatsen van het emissiepunt heeft hierom nauwelijks effect op de depositie op een 

gebied. Daarnaast is een gegeven dat voor verzuring gevoelige natuur aan alle zijden van de 

projectlocatie is gelegen. Verplaatsing van het emissiepunt resulteert voor het ene gebied in een 

verbetering, maar tegelijkertijd voor een ander gebied in een verslechtering.  

 

Het dichtst bijgelegen geurgevoelig object is gelegen ten zuiden van de projectlocatie 

(Maneschijnsweg 1). Kijkend naar het voorkeursalternatief en wetende dat het emissiepunt in het 

midden van de nok moet worden gesitueerd (vanwege het centrale luchtkanaal), is geen grotere 

afstand tussen emissiepunt en Maneschijnsweg 1 te bewerkstelligen.  

 

Bij het MMA zit het emissiepunt op dezelfde plek als bij het voorkeursalternatief.  

 

Hoogte emissiepunt 

Bij het voorkeursalternatief wordt de ventilatielucht op 5,75 meter hoogte geëmitteerd. Op deze 

manier zijn de luchtwassers vanaf de voorzijde van het bedrijf niet zichtbaar (steken niet voorbij de 

gevel).  
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Het hoger plaatsen van de luchtwassers resulteert in het gegeven dat de luchtwassers deels zichtbaar 

worden. Dit is ten aanzien van landschap niet wenselijk. Het eventueel verhogen van het emissiepunt 

heeft ook geen grote invloed op de mate van belasting van de omgeving.   

 

Luchtsnelheid uittredende ventilatielucht  

Bij verhoging van de luchtsnelheid van de uittredende ventilatielucht komt de ventilatielucht in 'hogere 

luchtlagen' en wordt de directe omgeving minder zwaar belast. Nadeel van verhoging van de 

luchtsnelheid is dat dit gepaard gaat met extra energieverbruik. Hierom maakt het verhogen van de 

luchtsnelheid geen onderdeel uit van het MMA.  

 

In bijlage 13 zijn de emissies van ammoniak, geur en fijn stof weergegeven. Tevens is hierbij een 

plattegrond- en situatieschets opgenomen.  

 

 

7.3 Productieproces 

 

Het MMA is voor wat betreft het productieproces volkomen gelijk aan het voorkeursalternatief (zie § 

5.2). 

 

 

7.4 Huisvesting 

 

De stal bij het MMA is voor het grootste gedeelte vergelijkbaar met het voorkeursalternatief. 

Verschillen zijn het type luchtwasser en de aanwezigheid van het IC-V systeem bij het MMA (schuine 

platen in mestkanaal / metaalroosters in plaats van betonroosters). 

  

 

7.5 Voeding 

 

Evenals bij het voorkeursalternatief wordt bij het MMA 100% krachtvoer verstrekt. (zie § 5.4).  

 

 

7.6 Organische mest 

 

De mestproductie is vergelijkbaar met het voorkeursalternatief: 2.688 m3 per jaar. Doordat bij het 

MMA schuine platen worden toegepast in het mestkanaal, is de inhoud van de kelders in de stal 

kleiner dan bij het voorkeursalternatief. In plaats van 1.345 m3 bedraagt de opslagcapaciteit ongeveer 

880 m3. Tezamen met de mestsilo is de totale opslagcapaciteit 2.225 m3, toereikend voor 9,9 

maanden.  

 

 

7.7 Werkzaamheden 

 

De werkzaamheden die plaatsvinden bij het MMA, zijn vergelijkbaar met de werkzaamheden bij het 

voorkeursalternatief (zie § 5.6). 
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7.8 Vervoersbewegingen 

 

De vervoersbewegingen die plaats vinden bij het MMA zijn exact vergelijkbaar met de 

vervoersbewegingen bij het Alternatief combiluchtwasser (zie § 6.7). 

 

 

7.9 Afvalwater 

 

Afvalwater wat ontstaat bij het MMA is vergeljikbaar met het Alternatief combiluchtwasser (zie § 6.8). 

 

 

7.10 Gas, elektra en water 

 

Het verbruik aan gas, elektra en water is vergelijkbaar met het verbruik ervan bij het Alternatief 

combiluchtwasser (zie § 6.9). 
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8. Maximaal Alternatief 

 

 

8.1 Algemeen 

 

Dit MER fungeert als projectMER en als planMER. In een planMER moet worden beschreven wat de 

maximale mogelijkheden zijn welke het aanstaande bestemmingsplan mogelijk maakt. De praktijk 

leert dat de maximale mogelijkheden vooral worden bepaald door de grootte van het bouwperceel, de 

emissie van ammoniak (depositie) en de emissie van geur. Deze aspecten zijn hierna dan ook 

beschreven. Aanvullend wordt ingegaan op de maximale mogelijkheden op basis van luchtkwaliteit. In 

bijlage 24 zijn de berekeningen gemaakt voor het Maximaal alternatief opgenomen.  

 

Overige zaken zijn minder relevant of zullen niet veel verschillen ten opzichte van het 

voorkeursalterantief. Daarom zal in de vergelijking ten aanzien van deze overige zaken het Maximaal 

alternatief gelijk worden gesteld aan het Voorkeursalternatief. 

 

 

8.2 Maximale mogelijkheden ten aanzien van de oppervlakte  

 

Voor het bedrijf zal een bouwperceel worden opgenomen waarbinnen de geplande bebouwing past. 

Binnen het nieuwe bouwperceel moet in ieder geval de stal, mestsilo, voeropslagen en bedrijfswoning 

passen.  

 

Initiatiefnemers zijn absoluut niet voornemens om etagebouw toe te passen. De reden daarvan is de 

grote maatschappelijke weerstand tegen dergelijke stallen. Het opnemen van een nieuw bouwperceel 

is mogelijk door gebruik te maken van de wijzigingsbevoegdheid voor B&W uit het vigerende 

bestemmingsplan. De regels uit het vigerende bestemmingsplan sluiten etagebouw echter niet uit.  

 

Wordt echter een partiële herzieningsprocedure doorlopen, dan kunnen extra regels worden 

opgenomen:  

• Uitsluiten van etagebouw 

• Maximaliseren van de oppervlakte stallen 

 

Hiervanuitgaande worden in het Maximaal Alternatief 2.688 vleesvarkens gehouden.  

 

 

8.3 Maximale mogelijkheden ten aanzien van ammoniak  

 

Bij het Maximaal alternatief komt het aantal dieren overeen met het voorkeursalternatief: 2.688 

vleesvarkens. Vanuit het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij volgt dat de Beste 

Beschikbare technieken moeten worden toegepast. Concreet betekent dit dat de emissie van 

ammoniak per dierplaats niet hoger mag zijn dan de maximale emissiewaarde: 1,4 kilogram per 

vleesvarken. Met genoemde aantallen komen we uit op een totale emissie van 3.763,2 kilogram.  
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8.4 Maximale mogelijkheden ten aanzien van geur 

 

Voor de situatie welke maximaal toelaatbaar is qua ammoniak (zie hierboven) is het niet noodzakelijk 

dat luchtwassers worden toegepast. Uiteraard moeten de stallen wel emissiearm zijn. Met 

emissiearme stalsystemen niet zijnde luchtwassers wordt de geuremissie minder vergaand 

gereduceerd.  

 

De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd in de berekeningen die zijn uitgevoerd ten aanzien van 

geur:  

• Gewenste aantallen dieren gehuisvest in emissiearme stallen zonder luchtwassers 

• Emissiepunten op dezelfde plek als emissiepunten VKA 

• Luchtsnelheid uittredende ventilatielucht bedraagt 4 meter per seconde 

• Diameter luchtuitlaten gelijk aan diameters gehanteerd bij VKA  

 

 

8.5 Maximale mogelijkheden ten aanzien van luchtkwaliteit  

 

Bij luchtkwaliteit voor veehouderijen gaat het vooral om de emissie van fijn stof. Voor de situatie 

welke maximaal toelaatbaar is qua fijn stof is het niet noodzakelijk dat er luchtwassers worden 

toegepast. Uiteraard moeten de stallen wel emissiearm zijn. Met emissiearme stalsystemen niet zijnde 

luchtwassers wordt de emissie van fijn stof niet gereduceerd.   

 

De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd in de berekeningen die zijn uitgevoerd ten aanzien van 

de luchtkwaliteit:  

• Gewenste aantallen dieren gehuisvest in emissiearme stallen zonder luchtwassers 

• Emissiepunten op dezelfde plek als emissiepunten VKA 

• Luchtsnelheid uittredende ventilatielucht bedraagt 4 meter per seconde 

• Diameter luchtuitlaten gelijk aan diamters gehanteerd bij VKA 

 

 



 
 

 

 

 

Milieueffectrapport varkenshouderij Noteboom   14-9-2010, 120185158/bk/jv/293rom10 

- 49 - 

9. Bestaande toestand van het milieu 

 

 

9.1 Autonome ontwikkelingen 

 

Voor de beoordeling van de milieueffecten van de alternatieven is het noodzakelijk de bestaande 

toestand van het milieu te kennen. Wat hierbij tevens relevant is, zijn de autonome ontwikkelingen. 

Dit zijn de toekomstige ontwikkelingen van het milieu, zonder dat de voorgenomen activiteit of één 

van de alternatieven wordt gerealiseerd. 

 

Landelijk is er sprake van steeds strenger worden regelgeving ten aanzien van milieu, dierwelzijn en 

hygiëne. Als algemene tendens kan worden vastgesteld dat er sprake is van een afname van het 

aantal agrarische bedrijven. Wel is er bij de blijvende agrarische bedrijven over het algemeen sprake 

van groei. Deze groei hoeft door toepassing van emissiearme technieken niet altijd gepaard te gaan 

met een verwachte toename van ammoniak- en geuremissie. 

 

De projectlocatie is gelegen in het landbouwontwikkelingsgebied. Binnen een landbouwontwikkelings-

gebied is de nieuwvestiging van een intensieve veehouderij toegestaan. In de omgeving van de 

projectlocatie zijn momenteel geen ontwikkelingen bekend aangaande verandering van de 

bestemmingen. 

 

 

9.2 Ammoniak 

 

Bij het houden van dieren en de opslag van mest komt ammoniak vrij. Ammoniak kan schade 

veroorzaken aan bossen en overige vegetaties. In de referentiesituatie wordt er vanuit de 

projectlocatie geen ammoniak geëmitteerd. 

 

In bijlage 6 zijn de gebieden die onderdeel uitmaken van de ecologische hoofdstructuur weergegeven. 

In bijlage 7 zijn de zeer kwetsbare gebieden in de directe omgeving rondom de projectlocatie 

weergegeven. In de bijlages 3 t/m 5 zijn de Natura 2000-gebieden en Beschermde Natuur-

monumenten opgenomen. Op zeer korte afstand van de projectlocatie liggen geen (zeer) kwetsbare 

gebieden.  

 

In noordelijke richting ligt op een afstand van circa 1.600 meter vanaf het dichtstbijzijnde emissiepunt 

het bosgebied aan de Meilinksweg. Dit is een aaneengesloten voor verzuring gevoelig gebied groter of 

gelijk aan 50 ha en daarmee een zeer kwetsbaar gebied in het kader van de Wav. Het gebied is ook 

als zodanig aangewezen door de provincie Overijssel. Het gebied maakt onderdeel uit van de 

begrensde ecologische hoofdstructuur. 

 

In noordoostelijke richting zijn de uitlopers van de Sallandse Heuvelrug te vinden op een afstand van 

circa 2.775 meter. Het betreft de bosgebieden ter hoogte van de Motieweg, beter bekend als 'Het 

Numendal'. De Sallandse Heuvelrug heeft de status Habitatrichtlijngebied en Vogelrichtlijngebied. Het 

gebied wordt gevormd door een glaciale zandrug die een totale lengte heeft van veertien en een 

variabele breedte van ongeveer één tot zes kilometer.  
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In het sterk geaccidenteerde terrein bevatten de heuveltoppen (gemiddelde hoogte tussen de 45 en 

70 meter boven NAP) grote aaneengesloten struikheibegroeiingen, met enkele jeneverbesstruwelen 

en zure vennen. In de lagere delen en op de flanken van de heuvelrug komt een vochtiger heidetype 

voor, waaronder ook een hellingveentje. De flanken van de stuwwal zijn grotendeels begroeid met 

naaldbos, loofbos en gemengd bos van verschillende leeftijden. Het gebied is tevens aangewezen als 

een zeer kwetsbaar gebied en maakt ook onderdeel uit van de begrensde ecologische hoofdstructuur.  

 

Op circa 6.600 meter ten oosten van de projectlocatie ligt het Natura 2000-gebied De Borkeld. De 

vegetatie in het gebied bestaat aan de randen uit heide, jeneverbesstruweel en bos. In het centrale 

deel van het gebied ligt een voormalig hoogveen dat nu vergrast en enigszins verbost is. Het gebied 

valt onder de Habitatrichtlijn en is ook een zeer kwetsbaar gebied in het kader van de Wav. 

 

Ten zuidoosten van het bedrijf (achter de bebouwde kom van Holten) liggen de Beuseberg en de 

Lokerenk. Deze bosgebieden met hoofdzakelijk loofbomen en ligt op een afstand van circa 3.225 en 

3.500 meter. De gebieden maken onderdeel uit vande begrensde ecologische hoofdstructuur. De 

bosgebieden naast de Lokerenk zijn daarnaast aangewezen als zeer kwetsbare gebieden. 

 

In westelijke richting liggen de dichtstbijzijnde zeer kwetsbare gebieden op een afstand van circa 

3.700 meter. Het betreft de uitlopers van de Oostermaet, een natuurreservaatje aan de Ikinksweg en 

ten zuiden hiervan een bosgebiedje aan de Postweg. Het zijn gemengde bosgebieden die onderdeel 

zijn van de ecologische hoofdstructuur. Direct ten oosten van deze gebieden ligt 't Oostermaet 

(afstand ruim 5.800 meter). Dit is een voormalig beekdal met delen van aangrenzende 

dekzandruggen, een vochtige bosweide, omgeven door een houtwal, een elzenhakhoutbosje en 

enkele hogere delen met een heischraal grasland en een loofbos. Dit gebied is aangewezen als 

Beschermd Natuurmonument. 

 

Ten noordwesten van het bedrijf op een afstand van meer dan 9.000 meter ligt het Boetelerveld 

(gemeente Raalte). Het Boetelerveld is een vochtige heide in Salland. In het reservaat zijn naast de 

uitgestrekte natte en vochtige heide en de vochtige grove dennenbossen ook kleine oppervlakten 

aanwezig met blauwgrasland, zwak gebufferde vennen, heischraal grasland en jeneverbesstruweel. 

Het bos in het centrale deel verdeelt het natte heidegebied in twee stukken. Het gebied is aangemeld 

in het kader van de Habitatrichtlijn, een Natura 2000-gebied en tevens een zeer kwetsbaar gebied. 

 

Het schaderisico voor gevoelige vegetaties neemt toe bij grotere emissies, kortere afstanden tot de 

bron en een hogere achtergronddepositie. Ammoniak uit veehouderij draagt in hoge mate bij aan de 

stikstofdepositie.  

 

Door het MNP (Milieu- en Natuurplanbureau) wordt voortdurend onderzoek gedaan naar de 

achtergronddepositie in Nederland. Op basis van emissiecijfers en metingen wordt de gemiddelde 

depositie berekend met een resolutie van 5x5 kilometer. De landelijk gemiddelde stikstofdepositie is 

de laatste 5 jaar redelijk stabiel. In 2007 kwam deze depositie uit op 2.190 mol per hectare. Recent 

zijn nieuwe depositiekaarten beschikbaar gekomen. De Grootschalige Depositie Kaart 2010 van het 

Planbureau voor de Leefomgeving laat zien dat de stikstofdepositie ter plaatse van het initiatief op 

1.580 mol per hectare uitkomt. Een afbeelding is opgenomen in bijlage 15. 
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Van belang is om te beoordelen hoe de feitelijke stikstofdepositie zich verhoudt tot de kritische 

depositiewaarde. Volgens het MNP hebben bossen de volgende, internationaal geaccepteerde ranges 

van kritische stikstofdepositie: 

• voor bescherming bodemkwaliteit: 700 tot 1.100 mol N per hectare per jaar; 

• voor bescherming bodemgroei: 1.100 tot 1.400 mol N per hectare per jaar; 

• voor bescherming biodiversiteit: 700 tot 1.100 mol N per hectare per. 

 

In het kader van de beheerplannen voor de Natura 2000-gebieden zijn er voor deze gebieden ook 

kritische depositiewaarden vastgesteld. Deze kritische depositiewaarden zijn vastgesteld op basis van 

de meest gevoelige voorkomende habitattypen6: 

• Sallandse Heuvelrug: 400 mol N per hectare per jaar; 

• De Borkeld: 410 mol N per hectare per jaar; 

• Het Boetelerveld: 410 mol N per hectare per jaar. 

 

Welke waarde dient te worden aangehouden binnen de bovengenoemde ranges, is onder meer 

afhankelijk van bodemtype, hydrologie, bostype en beheer. In ieder geval blijkt dat de totale 

achtergronddepositie in de omgeving de kritische depositie overschrijdt.  

 

 

9.3 Geur  

 

Geuremissie vanuit de stallen 

Door veehouderijen wordt geur geproduceerd. Geur kan onder meer afkomstig zijn van mestopslagen, 

dierverblijven, mestverwerkingsinstallaties en voeropslagen. Hoe groter de afstand tussen een 

emissiepunt van een agrarisch bedrijf en een geurgevoelig object, hoe minder geurhinder er wordt 

ervaren door de omgeving. Uiteraard is dit afhankelijk van de ligging van het object ten opzichte van 

de emissiepunten (invloed windrichting). 

 

In de huidige situatie wordt ervan uit de projectlocatie geen geur geëmitteerd.  

 

Cumulatie van geurhinder 

Cumulatie treedt op als meerdere veehouderijen op een geurgevoelig object geurbelasting 

veroorzaken. De Wgv verplicht niet tot een aparte cumulatieve beoordeling. Voor een goede 

beoordeling van de milieueffecten is het echter noodzakelijk om de cumulatieve geurhinder in relatie 

tot de kwaliteit van de leefomgeving (milieukwaliteit) in beeld te brengen. De bijlagen 6 en 7 van de 

Handreiking bij de Wet geurhinder en veehouderij (Infomil, 1 mei 2007) zijn hiervoor gebruikt. 

 

In de huidige situatie is er geen bedrijf aanwezig op de projectlocatie. De bedrijven binnen een straal 

van 2 kilometer van de projectlocatie zijn wel meegenomen in de cumulatieve geurhinder. Daarbij is 

ook het huidige bedrijf aan de Beumersteeg 1 met 510 vleesvarkens meegenomen in de cumulatieve 

geurberekening.  

 

 

 

 
6  Bron Alterra Rapport 08-1654 'Overzicht van kritische depositiewaarden voor stikstof, toepast op habitattypen en 

 Natura2000-gebieden'). 
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In bijlage 17 is de cumulatieve geurbelasting op de geurgevoelige objecten weergegeven. Daarnaast 

zijn de geurcontouren voor de bestaande situatie en de verschillende alternatieven weergegeven. De 

cumulatieve geurbelasting is voor 78 objecten berekend, hiervan liggen er 20 objecten binnen de 

bebouwde kom (Holten, Dijkerhoek en Vletmaarsgaarden) en 58 objecten buiten de bebouwde kom. 

In onderstaande tabel is aangegeven voor welke aantallen objecten de relevante geurnorm uit de Wet 

geurhinder en veehouderij wordt overschreden. N.B. deze geurnorm is niet van toepassing bij de 

beoordeling van cumulatie van geur. Op deze manier wordt wel inzicht gegeven in de geurbelasting 

op de omgeving.  

 

Soort Totaal Geurbelasting 

> 3,0 OuE 

Geurgevoelige objecten binnen bebouwde kom 20 10 

 

Soort Totaal Geurbelasting 

> 14,0 OuE 

Geurgevoelige objecten buiten bebouwde kom 58 5 

 

 

9.4 Luchtkwaliteit 

 

Fijn stof 

De fijn stofemissies (PM10) van het bedrijf betreffen emissies van fijn stof uit de stallen, bestaande uit 

huid-, mest-, voer- en strooiseldeeltjes die met de ventilatielucht naar buiten worden geblazen. Fijn 

stof (PM10) uit veehouderijen is van invloed op de luchtkwaliteit. Een te hoge concentratie PM10 kan 

leiden tot negatieve gezondheidseffecten. Om deze reden wordt er in het MER ingegaan op dit aspect.  

 

De grenswaarden voor fijn stof zijn volgens bijlage 2 van de Wet milieubeheer: 

grenswaarde jaargemiddelde: 40 µg per m3; 

grenswaarde 24-uursgemiddelde: 50 µg per m3; 

aantal toegestane overschrijdingen van 24-uursgemiddelde: 35 keer per jaar. 

 

De heersende achtergrondconcentratie bedraagt 18,1 µg per m3. Het aantal overschrijdingen van het 

24-uursgemiddelde is 6 keer per jaar. Zie hiervoor het luchtkwaliteitsonderzoek dat is opgesteld door 

Geurts Technisch Adviseurs BV. Deze is in bijlage 20 toegevoegd.  

 

Op dit moment is er geen sprake van een inrichting op de projectlocatie. Van enige emissie van fijn 

stof is dan ook geen sprake. 

 

Stikstofdioxide 

De grenswaarden voor NO2 volgens de Wet luchtkwaliteit 2007: 

grenswaarde jaargemiddelde: 40 µg per m3; 

grenswaarde 24-uursgemiddelde: 200 µg per m3; 

aantal toegestane overschrijdingen van 24-uursgemiddelde: 18 keer maximaal. 

 

De heersende achtergrondconcentratie bedraagt 10,0 µg per m3. Het aantal overschrijdingen van het 

24-uursgemiddelde is 0 keer per jaar. Zie hiervoor het luchtkwaliteitsonderzoek welke is opgesteld 

door GeurtsTechnisch Adviseurs BV. Deze is in bijlage 20 toegevoegd. 
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Op dit moment is er geen sprake van een inrichting op de projectlocatie. Van enige emissie van 

stikstofdioxide is dan ook geen sprake. 

 

 

9.5 Bodem en water 

 

Bodem 

De locatie is gelegen in een gebied met voornamelijk zandgronden (vlakte van ten dele verspoelde 

dekzanden). Over het algemeen is sprake van schrale gronden die gevoelig zijn voor droogte (weinig 

capillaire werking). De grondwaterstand op de projectlocatie bevindt zich op een diepte van meer dan 

1,20 onder het maaiveld.  

 

Eutrofiëring  

Het milieuthema eutrofiëring (vermesting) handelt over de verrijking van ecosystemen met stikstof en 

fosfor, voornamelijk via het op het land brengen van dierlijke mest en kunstmest. Het gevolg van 

vermesting is een verandering in de samenstelling van levensgemeenschappen, veelal gekenmerkt 

door de overheersing van één of enkele planten- en diersoorten (afname van biodiversiteit). In de 

huidige situatie is geen sprake van ammoniakemissie welke kan resulteren in vermesting. Wel wordt 

de landbouwgrond bemest. Bij de bemesting van gronden heeft men te maken met de regels uit de 

Meststoffenwet. Sinds 1 januari 2006 kent men gebruiksnormen voor dierlijke meststoffen met 

daarnaast een streng nalevingregiem. Hiermee wordt overbemesting voorkomen. Van eutrofiëring is in 

de referentiesituatie geen sprake. 

 

Verontreiniging 

Er is in de huidige situatie geen sprake van bodembedreigende activiteiten.  

 

Hemelwater 

Het hemelwater kan in de huidige situatie vrij infiltreren in de bodem. Er zijn geen speciale 

afvoervoorzieningen getroffen.  

 

Verdroging 

Er wordt in de huidige situatie geen grondwater onttrokken. Van verdroging is daarom geen sprake.  

 

 

9.6 Geluid 

 

Geluidsemissie wordt veroorzaakt door activiteiten met geluidsveroorzakers (landbouwvoertuigen en 

machines) en transportbewegingen van en naar de locatie.  

 

De omgeving waar de projectlocatie ligt moet worden beschouwd als landelijk gebied. Ter hoogte van 

woningen mag de geldende norm van het geluidsniveau niet worden overschreden. Aangezien er op 

dit moment geen bedrijf is gevestigd, zal het geluidsniveau ter hoogte van de aanwezige woning de 

geldende norm niet overschrijden.  
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9.7 Verkeer 

 

Verkeer op de Maneschijnsweg komt in veel gevallen rechtstreeks vanaf de N344 (Deventerweg).  

 

De Maneschijnsweg wordt voornamelijk gebruikt door bestemmingsverkeer en door (fietsende) 

recreanten. Het is geen druk bereden weg. De Rijksweg N344 (provinciale weg) wordt daarentegen 

intensief gebruikt door gemotoriseerd verkeer. De locatie is goed bereikbaar. In bijlage 16 is een 

afbeelding van de wegen (ontsluiting) in de omgeving opgenomen.  

 

 

9.8 Landschap 

 

De projectlocatie maakt landschappelijk gezien onderdeel uit van het deelgebied Holterbroek, 

Fliermaten en Lokerbroek. Eigenschappen van dit gebied zijn de zeer rationele verkavelingen met 

grote blokvormige kavels tussen wegen en watergangen. Langs de wegen staan overwegend moderne 

agrarische bedrijven. Vroeger kwam in het gebied veel kavelbeplanting voor in de vorm van 

elzensingels, maar die zijn inmiddels verdwenen. Het gebied heeft daardoor een grote mate van 

openheid.  

 

De projectlocatie is aan te merken als een jonge ontginningsvlakte en wordt gerekend tot het 

matenlandschap. Kenmerken van dit landschap zijn: kleine natte hooilandjes gescheiden door 

beplanting van elzenbomen. 

 

Het grondgebruik in de omgeving bestaat uit akkerbouw en beweiding door rundvee. Het huidige 

gebruik van de projectlocatie betreft intensief beheerd grasland. 

 

 

9.9 Cultuurhistorische en archeologische waarden  

 

Met het verdrag van Malta wordt de bescherming van cultuurhistorische en archeologische waarden in 

een gebied beoogd. De bedoeling van het verdrag is dat de inhoud ervan geïmplementeerd is in de 

nationale wetgeving. Het verdrag is vooral van belang bij grote ruimtelijke projecten, zoals nieuwe 

woonwijken en grote infrastructurele projecten.  

 

Op of nabij de projectlocatie zijn geen monumenten van cultuurhistorische waarde gelegen, Het 

plangebied ligt in een gebied met een lage archeologische verwachting. Er zijn geen archeologische 

waarnemingen bekend van en/of uit de directe omgeving van het plangebied. Er hoeft derhalve geen 

archeologisch onderzoek te worden gedaan. 
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9.10 Levende natuur 

 

De  projectlocatie is momenteel in gebruik als intensief beheerd grasland. 

 

Door Tauw is onderzoek gedaan naar het voorkomen van beschermde soorten flora en fauna. In 

onderstaande tabel zijn de resultaten weergegeven. Het complete rapport is toegevoegd in losse 

bijlage 21.  

 

Soortgroep Soorten planlocatie Verbodsbepalingen* 

Flora Geen (aantasting van) tabel 2/3-soorten  Niet van toepassing 

Zoogdieren Geen (aantasting van) tabel 2/3-soorten  Niet van toepassing 

Broedvogels 

tijdens broedseizoen 

Geen aantasting mits uitvoering buiten broedseizoen Niet van toepassing 

Broedvogels, 

vaste verblijfplaatsen 

Geen (aantasting van) vaste verblijfplaatsen Niet van toepassing 

Vleermuizen Geen (aantasting van) tabel 2/3-soorten  Niet van toepassing 

Reptielen Geen (aantasting van) tabel 2/3-soorten  Niet van toepassing 

Amfibieën Geen (aantasting van) tabel 2/3-soorten  Niet van toepassing 

Vissen Geen (aantasting van) tabel 2/3-soorten Niet van toepassing 

Dagvlinders Geen (aantasting van) tabel 2/3-soorten  Niet van toepassing 

Libellen Geen (aantasting van) tabel 2/3-soorten  Niet van toepassing 

Overige ongewervelden Geen (aantasting van) tabel 2/3-soorten  Niet van toepassing 
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10. Gevolgen voor het milieu 

 

 

10.1 Inleiding 

 

Bij de beschrijving van de gevolgen voor het milieu worden het voorkeursalternatief en de 

alternatieven op hun milieugevolgen beschouwd. Deze worden vergeleken met de referentiesituatie: 

(intensief beheerd grasland).  

 

Er wordt stilgestaan bij de effecten van de verschillende alternatieven ten aanzien van ammoniak, 

geur, fijn stof, bodem en water, geluid, verkeer, landschap en de levende natuur. Tevens wordt 

ingegaan op het voorkomen van calamiteiten. 

 

 

10.2 Ammoniak  

 

Emissie 

Doordat er in de referentiesituatie geen bedrijf is gevestigd op de projectlocatie, is de emissie van 

ammoniak bij alle alternatieven hoger dan in de referentiesituatie. Het MMA scoort beter dan het VKA 

en het Alternatief combiluchtwasser. De reden is dat bij deze opzet twee reducerende technieken 

worden toegepast (IC-V en combiluchtwasser).  

 

 Referentie 

situatie 

Voorkeurs-

alternatief 

Alternatief 

combiwasser 

MMA Maximaal 

Alternatief 

Ammoniakemissie (in kg) 0,0  483,84 1.424,64 423,36 3.763,2 

 

 

Door de oprichting van het bedrijf en het ontstaan van ammoniakemissie neemt uiteraard de depositie 

toe ten opzichte van de referentiesituatie. Doordat bij het MMA ammoniakemissie het laagst is, scoort 

het MMA het beste.  

 

Depositie  

Van alle alternatieven is de depositie op de zeer kwetsbare gebieden, voor verzuring gevoelige 

gebieden en Natura 2000-gebieden bepaald met het verspreidingsmodel AAgroStacks. Aangezien er in 

de referentiesituatie geen bedrijf aanwezig is, is hiervoor de depositie op 0,0 mol N/ha/jaar gezet. De 

resultaten zijn in de tabel op de volgende pagina weergegeven.  
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 Referentie 

situatie 

Voorkeurs-

alternatief 

 

Alternatief 

combiwasser 

MMA 

 

Maximaal 

Alternatief 

 (mol N/ha/jaar) (mol N/ha/jaar) (mol N/ha/jaar) (mol N/ha/jaar) (mol N/ha/jaar) 

Boetelerveld 0,0 0,08 0,23 0,07 0,60 

Oostermaet 0,0 0,09 0,27 0,08 0,71 

Bosgebied Meilinksweg 0,0 1,29 3,81 1,13 9,98 

De Lokerenk 0,0 0,29 0,86 0,26 2,26 

Natuurreservaat Ikinksweg 0,0 0,24 0,71 0,21 1,88 

Sallandse Heuvelrug 0,0 0,70 2,06 0,62 5,43 

De Borkeld 0,0 0,10 0,29 0,09 0,76 

Bosgebied Ruiterweg 0,0 1,05 3,08 0,92 8,09 

De Beuseberg 0,0 0,25 0,74 0,22 1,94 

Bosgebied Oude Postweg 0,0 0,21 0,63 0,19 1,65 

 
 

Bij milieuvergunningverlening moet worden beoordeeld of er kan worden voldaan aan voorschriften 

die vanwege de technische kenmerken en de geografische ligging of vanwege de plaatselijke 

milieuomstandigheden moeten worden gesteld, maar die niet met toepassing van de in aanmerking 

komende beste beschikbare technieken kunnen worden gerealiseerd (Wav, artikel 3, lid 3). 

 

• De depositie neemt bij alle alternatieven toe ten opzichte van de referentiesituatie.   

• Bij alle alternatieven worden luchtwassers toegepast, die de emissie vergaand reduceren, met 

uitzondering van het maximaal alternatief.  

• Wordt er getoetst aan de beleidslijn omgevingstoetsing IPPC-richtlijn, dan kan worden 

geconcludeerd dat alle alternatieven toelaatbaar zijn.  

• Bosgebieden bevinden zich niet op korte afstand.  

• De locatie is gelegen in het landbouwontwikkelingsgebied. Hier wordt prioriteit gegeven aan de 

intensieve veehouderij.  

• Geconcludeerd kan worden dat milieuvergunningverlening voor alle alternatieven ten aanzien van 

het aspect ammoniak mogelijk is.  

• Aangezien er sprake is van een nieuwe locatie, kan de stikstofdepositie niet buiten beschouwing 

blijven in het kader van art. 19 kd Nbwet. Een vergunning is noodzakelijk op basis van artikel 19d 

van de Nbwet. Door middel van externe saldering (saldering op emissieniveau) kan voor het 

voorkeursalternatief een Natuurbeschermingswetvergunning worden verleend. Dit betekent dat er 

483,84 kg NH3 moet worden aangekocht van een agrarisch bedrijf binnen de provincie Overijssel 

dat op 1 februari 2009 nog in werking moest zijn. Indien mogelijk wordt gebruik gemaakt van de 

salderingsbank van de provincie Overijssel.  

 

Piekemissies 

Bij alle alternatieven worden luchtwassers toegepast. Noodzakelijk is dat deze installaties met 

toebehoren worden gecontroleerd en nagekeken door de installateur. Op die momenten zal de 

ventilatielucht ongewassen in de buitenlucht komen. Er zal dus sprake zijn van een hogere 

ammoniakemissie. Aangezien deze momenten niet te voorkomen zijn, werkzaamheden aan de 

installaties hooguit enkele keren per jaar plaatsvinden en de duur van de werkzaamheden gering is  

(4 uur per keer), is dit toelaatbaar. 
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10.3 Geur 

 

Emissie vanuit de stallen 

Ten opzichte van de referentiesituatie neemt de geuremissie bij alle alternatieven toe. Ook nu kan 

worden geconcludeerd dat het MMA beter scoort dan het VKA en het Alternatief combiluchtwasser.  

 

 Referentie- 

situatie 

Voorkeurs-

alternatief 

Alternatief 

combiwasser 

MMA Maximaal 

Alternatief 

Geuremissie (ouE/s) 0 43.276,8  15.590,4  7.257,6 48.115,2 

 

Geurbelasting op geurgevoelige objecten 

Met het verspreidingsmodel V-stacks is voor alle alternatieven de geurbelasting op de omliggende 

geurgevoelige objecten (binnen en buiten de bebouwde kom) bepaald. Er is geen sprake van een 

overschrijding van de geldende geurnormen. In onderstaande tabel is van alle alternatieven de 

geurbelasting weergegeven die maximaal voorkomt in het buitengebied en buiten de bebouwde kom.  

 

 Referentie- 

situatie 

Voorkeurs-

alternatief 

Alternatief 

combiwasser 

MMA Maximaal 

Alternatief 

Maximale geurbelasting  

buitengebied 

0 11,1 4,0 1,9 5,1 

Maximale geurbelasting 

bebouwde kom 

0 1,7 0,6 0,3 1,0 

Afstand gevel – gevel n.v.t. > 25 meter > 25 meter > 25 meter > 25 meter 

 

Cumulatie van geuremissie 

Cumulatie treedt op als meerdere veehouderijen op een geurgevoelig object geurbelasting 

veroorzaken. De Wgv verplicht niet tot een aparte cumulatieve beoordeling. Voor een goede 

beoordeling van de milieueffecten, is het echter noodzakelijk om de cumulatieve geurhinder in relatie 

tot de kwaliteit van de leefomgeving (milieukwaliteit) in beeld te brengen. De bijlagen 6 en 7 van de 

Handreiking bij de Wet geurhinder en veehouderij (Infomil, 1 mei 2007) zijn hiervoor gebruikt. 

 

In bijlage 17 is de cumulatieve geurhinder van de verschillende alternatieven opgenomen. De 

cumulatieve geurbelasting is voor 78 objecten berekend, hiervan liggen 20 objecten binnen de 

bebouwde kom (Holten, Dijkerhoek en Vletmaarsgaarden) en 58 objecten buiten de bebouwde kom. 

In onderstaande tabel is aangegeven voor welke aantallen objecten de relevante geurnorm uit de Wet 

geurhinder en veehouderij wordt overschreden. N.B. deze geurnorm is niet van toepassing bij de 

beoordeling van cumulatie van geur. Op deze manier wordt wel inzicht gegeven in de geurbelasting 

op de omgeving. 
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Soort Totaal Geurbelasting 

> 3,0 OuE 

  Bestaand VKA Combi MMA Maximaal 

Geurgevoelige objecten 

binnen bebouwde kom 

20 10 11 9 6 11 

 

Soort Totaal Geurbelasting 

> 14,0 OuE 

  Bestaand VKA Combi MMA Maximaal 

Geurgevoelige objecten 

buiten bebouwde kom 

58 5 6 7 6 7 

 
 

In de bestaande situatie zijn de aanwezige vleesvarkens aan de Beumersteeg meegenomen. In de 

alternatieven is deze emissie niet meegewogen en enkel de geuremissie afkomstig van de 

projectlocatie. Dit verklaart dat de geurbelasting in de bestaande situatie soms hoger is dan de 

geurbelasting bij de alternatieven 

 

Piekemissies 

Noodzakelijk is dat de luchtwassers met toebehoren minimaal eenmaal per jaar worden gecontroleerd 

en nagekeken door de installateur. Op dit moment zal de ventilatielucht ongewassen in de buitenlucht 

komen. Er zal dus sprake zijn van een hogere ammoniakemissie. Aangezien deze momenten niet te 

voorkomen zijn, werkzaamheden aan de installaties hooguit enkele keren per jaar plaatsvinden en de 

duur van de werkzaamheden gering is (4 uur per keer), is dit toelaatbaar. 

 

 

10.4 Luchtkwaliteit 

 

Fijn stof 

Bij fijn stofemissie afkomstig vanuit veehouderijen moet vooral worden gedacht aan de 

verkeersbewegingen van en naar de inrichting en de emissie vanuit de stallen. Door Geurts Technisch 

Adviseurs BV zijn de effecten vanuit de inrichting voor het voorkeursalternatief, het alternatief 

combiwasser en het MMA bepaald (het rapport is als losse bijlage bijgevoegd). De resultaten voor 

2010 staan in onderstaande tabel. Hierbij moet worden opgemerkt dat de hoogste jaargemiddelde 

concentratie en de meeste aantal overschrijdingen van het 24-uursgemiddelde zijn opgenomen. 

 

 Referentie 

situatie 

Voorkeurs-

alternatief 

Alternatief 

combiwasser 

MMA Maximaal 

Alternatief 

Jaargemiddelde 

concentratie 

18,1 20,1 19,9 19,9 20,0 

Aantal overschrijdingen  

24-uursgemiddelde 

6 12 11 11 12 
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Geconcludeerd kan worden dat zowel in de referentiesituatie als het voorkeursalternatief, het 

alternatief combiwasser en het meest milieuvriendelijke alternatief op geen enkel punt op de 

inrichtingsgrens de grenswaarde voor de jaargemiddelde PM10 concentratie van 40 µg/m3 

overschrijden. Het maximaal aantal overschrijdingen voor daggemiddelde PM10 (maximaal vijfendertig 

per jaar) wordt eveneens niet overschreden. 

 

Op het wettelijk voorgeschreven toetsingspunt 10 meter vanaf de weg vindt geen overschrijding 

van de jaargemiddelde PM10 concentratie van 40 µg/m3 plaats. Tevens vindt op dit punt geen 

overschrijding plaats van het maximaal aantal overschrijdingen voor daggemiddelde PM10. 

 

Stikstofdioxide  

De emissie van stikstofdioxide (NO2) wordt bepaald door transportbewegingen op het terrein en naar 

het terrein toe. De resultaten voor 2010 staan in onderstaande tabel. Hierbij moet worden opgemerkt 

dat de hoogste jaargemiddelde concentratie en de meest aantal overschrijdingen van het 24-uurs 

gemiddelde zijn opgenomen. 

 

 Referentie 

situatie 

Voorkeurs-

alternatief 

Alternatief 

combiwasser 

MMA Maximaal 

Alternatief 

Jaargemiddelde 

concentratie 

10,0 15,7 15,7 15,7 15,7 

Aantal overschrijdingen  

24-uurs gemiddelde 

0 0 0 0 0 

 

Uit de bovenstaande resultaten blijkt dat het voorkeursalternatief een lichte toename als gevolg heeft 

ten opzichte van de achtergrondconcentratie van NO2. Op geen enkel punt op de inrichtingsgrens 

wordt de grenswaarde voor de jaargemiddelde NO2 concentratie van 40 µg/m
3
 overschreden. Het 

maximaal aantal overschrijdingen voor het uurgemiddelde NO2 (maximaal achttien dagen per jaar) 

wordt eveneens niet overschreden. 

 

Op het wettelijk voorgeschreven toetsingspunt 10 meter vanaf de weg vindt geen overschrijding 

van de jaargemiddelde NO2 concentratie van 40 µg/m
3
 plaats. Tevens vindt op dit punt geen 

overschrijding plaats van het maximaal aantal overschrijdingen voor het uurgemiddelde NO2.  

 

Opgemerkt dient te worden dat in het alternatief met combiwasser en het meest milieuvriendelijke 

alternatief de NO2 immissie gelijk is aan het voorkeursalternatief. 

 

 

10.5 Bodem en water 

 

Eutrofiëring 

Met de concretisering van een van de alternatieven wordt ter plekke meer mest geproduceerd. Dit 

wordt echter afgevoerd naar elders. Van eutrofiëring is bij geen van de alternatieven sprake.  

 

Opgemerkt kan worden dat de totale productie aan mest in heel Nederland niet toeneemt, aangezien 

men voor het houden van de extra varkens varkensrechten nodig heeft en het totaal aantal 

varkensrechten in Nederland (en concentratiegebied Oost) vaststaat. De realisatie van een nieuwe 

varkenshouderij aan de Maneschijnsweg is dus enkel mogelijk wanneer varkenshouders elders 

stoppen.  
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Verontreiniging 

Door Tauw BV is een verkennend bodemonderzoek ter plaatse van de projectlocatie bijgevoegd (het 

rapport is als losse bijlage bijgevoegd). In zowel de boven- als ondergrond zijn maximaal licht 

verontreinigde gehalten (> achtergrondwaarde) aan kobalt gemeten. De overige parameters zijn 

gemeten in gehalten kleiner dan de achtergrondwaarde en/of detectielimiet. Zodra in grond 

toetsingswaarden worden overschreden, is eventueel vrijkomende grond niet meer onbeperkt voor 

hergebruik geschikt. Bij afvoer van grond van de locatie kan het daarom noodzakelijk zijn een 

partijkeuring volgens de richtlijnen van het Besluit bodemkwaliteit uit te voeren.  

 

Op basis van de onderzoeksresultaten zijn er geen milieuhygiënische belemmeringen aanwezig voor 

de bestemmingsplanwijziging.   

 

Door de komst van het varkensbedrijf ontstaan nieuwe bodembedreigende activiteiten. 

• opslag van drijfmest in kelders; 

• opslag van drijfmest in mestsilo; 

• opslag van zwavelzuur ten behoeve van de luchtwasser (bij VKA); 

• opslag van spuiwater (niet van toepassing bij Maximaal Alternatief). 

 

In de milieuvergunning zullen gedragsregels worden opgenomen om verontreiniging van de bodem 

tegen te gaan. Hierdoor is er bij de verschillende alternatieven een verwaarloosbaar risico op 

bodemverontreiniging. 

 

Hemelwater 

Met de komst van het bedrijf neemt het verharde oppervlakte (erf en gebouwen) toe. Er zit geen 

verschil tussen de verschillende alternatieven.  

 

Om wateroverlast bij regenbuien te voorkomen, moet een goede afvoer worden gecreëerd. Aangezien 

het hemelwater niet vervuild is, mag het worden geloosd in de bodem en/of sloot. Tegenwoordig 

wordt er naar gestreefd om hemelwater in het gebied vast te houden. Dit betekent dat het 

hemelwater niet moet worden geloosd in een afvoerende watergang, maar dat er bij voorkeur een 

vorm van infiltratie moet worden toegepast. Direct achter de nieuwbouw zal een infiltratievoorziening 

worden gecreëerd waar het regenwater naartoe wordt afgevoerd. De exacte uitvoering en inrichting 

zal in overleg met gemeente en waterschap plaatsvinden.  

 

Verdroging 

Voor het bedrijf zal ter plekke grondwater worden onttrokken. De hoeveelheid is bij het Alternatief 

combiluchtwasser en MMA meer dan bij het VKA. De verschillen zijn echter nihiel.  

 

 Referentiesitu

atie 

Voorkeurs-

alternatief 

Alternatief 

combiwasser 

MMA Maximaal 

Alternatief 

Onttrekking grondwater 0 m3 4.988 m3 5.216 m3 5.216 m3 4.988 m3 

 

Aangezien de onttrekking bij alle alternatieven relatief gering is, op grotere diepte wordt onttrokken 

(lees: niet uit het bovenste watervoerende pakket) en verspreid over het jaar plaatsvindt, zal de 

onttrekking niet resulteren in verdroging van de omliggende gronden.  
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Kwaliteit grondwater 

Door Tauw BV is een verkennend bodemonderzoek ter plaatse van de projectlocatie bijgevoegd  

(het rapport is als losse bijlage bijgevoegd). Het onderzoek heeft ook betrekking op de kwaliteit van 

het grondwater. In het grondwater zijn in de peilbuizen 1 en 2 lichte verontreinigingen (> 

streefwaarden) aan barium gemeten. De overige geanalyseerde parameters zijn gemeten in 

concentraties beneden de streefwaarde en/of rapportagegrens. Op basis van de onderzoeksresultaten, 

zijn er geen milieuhygiënische belemmeringen aanwezig voor de bestemmingsplanwijziging.   

 

Waterparagraaf 

Voor het initiatief is in samenspraak met het Waterschap Rijn en IJssel een waterparagraaf opgesteld. 

Deze is toegevoegd in bijlage 23. 

 

 

10.6 Geluid 

 

De akoestisch relevante geluidsbronnen van het agrarisch bedrijf zijn transportbewegingen, laad- en 

losactiviteiten (vee, voer en mest) en ventilatoren. Door Geurts Technisch Adviseurs BV zijn de 

effecten vanuit de inrichting voor het voorkeursalternatief, het alternatief combiwasser en het MMA 

bepaald (het rapport is als losse bijlage bijgevoegd).  

 

Het voorkeursalternatief, het alternatief combiwasser en het MMA komen ten aanzien van het aspect 

geluid overeen. De verschillen in zuurgebruik en spuiwaterproductie ten gevolge van de alternatieven 

en varianten, hebben geen effect op het aantal transporten, omdat reeds is uitgegaan van een 

maximaal representatieve bedrijfssituatie voor de aanvoer van zuur en de afvoer spuiwater. Deze 

inschatting is worst case en in het onderzoek verdisconteerd.  

 

Het verschil in geluidemissie in de verschillende alternatieven vanwege toepassing van andere 

luchtwassers (demping van 7 dB(A) volgens ervaringscijfers) is te verwaarlozen. Het aantal 

ventilatoren voor de luchtwasser is bovendien in alle alternatieven gelijk.  

 

Het maximaal alternatief kent in vergelijking met de overige alternatieven geen toepassing van een 

luchtwasser. Er is wel sprake van een centraal luchtkanaal, maar de lucht verlaat via ventilatoren de 

stal. Deze ventilatoren staan op dezelfde plek als de luchtwasser in het VKA. De ventilatoren zullen ten 

opzichte van de luchtwassers zorgen voor een geringe verhoging van de geluidsemissie op de 

omgeving. Gelet op de afstand tot omliggende geluidgevoelige objecten en de geringe verhoging is 

deze als effect te verwaarlozen. De geluidbelasting op omliggende objecten zal binnen de geldende 

richt- en grenswaarden blijven. 

 

Langetijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) 

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat het bedrijf in de reguliere bedrijfssituatie op de omliggende 

woningen kan voldoen aan de richtwaarde voor landelijk gebied voor het langetijdgemiddelde 

beoordelingsniveau LAr,LT. De geluidsbelasting op de woningen in de directe omgeving bedraagt in de 

dag-, avond- en nachtperiode maximaal respectievelijk 32, 24 en 17 dB(A). In de dagperiode zijn de 

transportbewegingen, laad- en losactiviteiten en ventilatoren bepalend. In de avond- en nachtperiode 

zijn de ventilatoren bepalend.  
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In de incidentele bedrijfssituatie met de afvoer van mest kan het bedrijf ook voldoen aan de 

richtwaarde voor het landelijk gebied voor het langetijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr,LT. De 

geluidsbelasting op de woningen in de directe omgeving bedraagt in de dag-, avond- en nachtperiode 

maximaal respectievelijk 34, 24 en 17 dB(A). In de dagperiode heeft het laden van mest de grootste 

bijdrage. In de avond- en nachtperiode zijn er geen wijzigingen ten opzichte van de reguliere 

bedrijfssituatie, aangezien het laden en afvoeren van mest in de dagperiode plaatsvindt. 

 

Maximaal geluidsniveau (LAmax) 

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat het bedrijf in de reguliere bedrijfssituatie (inclusief o.a. 

ventilatie en aanvoer biggen en afvoer vleesvarkens) op alle omliggende woningen kan voldoen aan 

de aanbevolen grenswaarde voor het maximale geluidsniveau LAmax. Het maximale geluidsniveau op 

de woningen in de directe omgeving bedraagt in de dag-, avond- en nachtperiode respectievelijk  

57, 25 en 25 dB(A). In de dagperiode wordt het maximale geluidniveau bepaald door het lossen van 

biggen en het laden van vleesvarkens. In de avond- en nachtperiode zijn de ventilatoren bepalend.  

 

In de incidentele bedrijfssituatie met de afvoer van mest kan het bedrijf ook voldoen aan de 

aanbevolen grenswaarde voor het maximale geluidsniveau LAmax. De geluidsbelasting op de woningen 

in de directe omgeving bedraagt in de dag-, avond- en nachtperiode maximaal respectievelijk 49,  

24 en 17 dB(A). In de dagperiode heeft het lossen van biggen en het laden van vleesvarkens de 

grootste bijdrage. In de avond- en nachtperiode zijn er geen wijzigingen ten opzichte van de reguliere 

bedrijfssituatie, aangezien het laden en afvoeren van mest in de dagperiode plaatsvindt. 

 

Hieronder zijn de uitkomsten in tabelvorm opgenomen. 

 

 Referentie 

situatie 

Voorkeurs-

alternatief 

Alternatief 

combiwasser 

MMA Maximaal 

Alternatief 

Geluid RBS      

Langtijdgemiddeld geluidsniveau dag n.v.t. 33 dB(A) 33 dB(A) 33 dB(A) <40 dB(A) 

Langtijdgemiddeld geluidsniveau avond n.v.t. 24 dB(A) 24 dB(A) 24 dB(A) <35 dB(A) 

Langtijdgemiddeld geluidsniveau nacht n.v.t. 17 dB(A) 17 dB(A) 17 dB(A) <30 dB(A) 

Maximale geluidsniveau dag n.v.t. 57 dB(A) 57 dB(A) 57 dB(A) <70 dB(A) 

Maximale geluidsniveau avond n.v.t. 25 dB(A) 25 dB(A) 25 dB(A) <65 dB(A) 

Maximale geluidsniveau nacht n.v.t. 17 dB(A) 17 dB(A) 17 dB(A) <60 dB(A) 

      

Geluid IB      

Langtijdgemiddeld geluidsniveau dag n.v.t. 34 dB(A) 34 dB(A) 34 dB(A) <40 dB(A) 

Langtijdgemiddeld geluidsniveau avond n.v.t. 24 dB(A) 24 dB(A) 24 dB(A) <35 dB(A) 

Langtijdgemiddeld geluidsniveau nacht n.v.t. 17 dB(A) 17 dB(A) 17 dB(A) <30 dB(A) 

Maximale geluidsniveau dag n.v.t. 68 dB(A) 68 dB(A) 68 dB(A) <70 dB(A) 

Maximale geluidsniveau avond n.v.t. 25 dB(A) 25 dB(A) 25 dB(A) <65 dB(A) 

Maximale geluidsniveau nacht n.v.t. 17 dB(A) 17 dB(A) 17 dB(A) <60 dB(A) 

      

Indirecte hinder verkeer (dag) n.v.t. 41 dB(A) 41 dB(A) 41 dB(A) 41 dB(A) 
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10.7 Verkeer 

 

Met de nieuwbouw van een varkensbedrijf aan de Maneschijnsweg zal het aantal verkeersbewegingen 

toenemen. Waar nu enkel sprake is van landbouwverkeer ten behoeve van de bewerking van het 

land, is er in de toekomst sprake van de aan- en afvoer van dieren, producten, materialen, 

grondstoffen etc. 

 

In onderstaande tabel is het aantal voertuigen per jaar overzichtelijk weergegeven. 

 

 Referentie 

situatie 

Voorkeurs-

alternatief 

Alternatief 

combiwasser 

MMA Maximaal 

Alternatief 

Aanvoer krachtvoer 

(brokken/meel) 

- 104 104 104 104 

Aanvoer biggen  - 52 52 52 52 

Afvoer vleesvarkens - 104 104 104 104 

Afvoer kadavers - 104 104 104 104 

Diversen - 52 52 52 52 

Aanvoer zuur (hulpstoffen) 

en afvoer spuiwater 

- 5 13 13 0 

Afvoer mest - 85 75 75 85 

Grasbewerken (tractor) 20 - - - - 

 

De verschillende alternatieven zijn nagenoeg identiek. Het VKA scoort net iets beter, aangezien het 

aantal bewegingen ten behoeve van de afvoer spuiwater in het MMA iets hoger liggen.  

 

Het bedrijf is gelegen aan de Maneschijnsweg. Deze weg is kwalitatief in goede staat evenals de 

nabijgelegen Rijksweg N344. De Maneschijnsweg heeft een zodanige breedte dat bij tegemoetkomend 

verkeer de berm moet worden bereden. Aangezien het om een beperkte afstand gaat, er over het 

algemeen met een gematigde snelheid wordt gereden en het geen druk bereden weg betreft, ontstaat 

met de komst van het bedrijf geen onveilige situatie. 

 

Bij alle alternatieven wordt rekening gehouden met het parkeren en keren op het bedrijfsterrein door 

de aanwezigheid van een ruime laad- en losplaats. Op deze manier is het bedrijf goed bereikbaar en is 

er geen sprake van parkeren/stilstaan op de openbare weg.  

 

 

10.8 Landschap 

 

De verschillende alternatieven kennen geen verschillen ten aanzien van het landschap. Ten opzichte 

van de huidige situatie neemt het bebouwd oppervlakte toe. Er is immers sprake van een nieuw te 

bouwen stal, mestopslag, woning en erfverharding.   

 

Natuurlijk wordt een goede landschappelijke inpassing nagestreefd. In overleg met de gemeente 

Rijssen-Holten is een inrichtingsplan gemaakt (hierbij als losse bijlage toegevoegd). De volgende 

zaken zijn daarin opgenomen:   

• aan de zuidzijde van de projectlocatie aanleg van extra groen om de impact van de nieuwbouw te 

verzachten; 

• erfinrichting rondom de bedrijfswoning; 
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• door kleurstelling passend binnen het landschap de mestsilo minder dominant maken; 

• duidelijk onderscheid maken tussen het woonhuis en de stal. 

 

Het inrichtingsplan heeft een akkoord van de gemeente Rijssen-Holten en het Waterschap Regge en 

Dinkel.  

 

 

10.9 Flora en fauna 

 

Er is sprake van een nieuw te bouwen stal op een perceel dat nu een intensief gebruikt grasland is. 

Om de gevolgen van het nieuwbouwproject voor de levende natuur in beeld te brengen, is er door 

Tauw BV een toetsing op beschermde natuurwaarden op de locatie Maneschijnsweg uitgevoerd. Het 

rapport is als losse bijlage bijgevoegd. 

 

Uit het rapport blijkt dat na toetsing van de ingreep aan de Flora- en faunawet er geen negatieve 

effecten op beschermde soorten worden verwacht. Er geldt één kanttekening ten aanzien van vogels: 

alle broedende vogels, de in functie zijnde nesten én de functionele omgeving hiervan zijn beschermd 

tijdens het broedseizoen (voor de meeste soorten globaal van maart tot en met juli). De 

bouwwerkzaamheden dienen te worden gezien als een voor (weide)vogels verstorende activiteit op 

het moment dat zij op de locatie broeden. Voorwaarde is daarom dat de bouw (inclusief 

voorbereidende werkzaamheden) buiten het vogelbroedseizoen dient te worden gestart, of te worden 

uitgevoerd. De bouw kan ook tijdens het broedseizoen worden gestart, maar alléén als zeker gesteld 

is dat er geen actieve nesten van broedende vogels aanwezig zijn die verstoord of worden vernietigd.  

 

De afstand van de planlocatie tot de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en het Natura 2000-gebied 

(Sallandse heuvelrug) bedraagt circa 2 km. Negatieve effecten met betrekking tot de depositie van 

stikstof in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en het Natura 2000-gebied kunnen niet worden 

uitgesloten. Een modellering van de stalemissies en -deposities binnen deze gebieden en een 

ecologische effectbeoordeling is noodzakelijk.  

 

 

10.10 Calamiteiten 

 

De hierna beschreven punten hebben betrekking op zowel het voorkeursalternatief, het alternatief 

combiwasser als het meest milieuvriendelijk alternatief. 

 

Luchtwassers 

Bij zowel het VKA, het alternatief combiwasser als het MMA wordt de ventilatielucht gewassen. Het 

betreft in het VKA een chemische wasser en bij het alternatief combiwasser en het MMA een 

gecombineerde wasser (watergordijn en biologische luchtwasser).  

 

Bij toepassing van de chemische wasser wordt door toevoeging van zwavelzuur aan het waswater de 

ventilatielucht gewassen. Als gevolg daarvan ontstaat er chemisch verontreinigd spuiwater. Het zuur 

wordt opgeslagen in een daarvoor bedoelde polyester opslagtank.  
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Het spuiwater wordt opgeslagen in een zuurbestendigde polyester silo. Bij toepassing van de 

combiwasser BWL 2009.12 is er geen sprake van toevoeging van zwavelzuur. Wel onstaat er 

spuiwater dat wordt opgeslagen in een zuurbestendige opslagvoorziening. Door de leverancier wordt 

het systeem met toebehoren zorgvuldig geplaatst en geïnstalleerd. Bij naleving van de 

gebruiksvoorschriften is de veiligheid gewaarborgd. 

 

Stroomuitval 

Het grootste risico voor een vleesvarkenshouderij is het uitvallen van de stroom. Dit betekent dat de 

meet- en smoorunits (afdelingen) en ventilatoren (luchtwasser) zullen stilvallen, waardoor er 

onvoldoende luchtverversing bij de dieren plaatsvindt. In het uiterste geval zou sterfte het gevolg 

kunnen zijn. Om de gevolgen van stroomuitval te beperken, zijn de stallen voorzien van een 

alarmeringssysteem. In het geval van het wegvallen van de netspanning of het uitvallen van één of 

meerdere meet- en smoorunits en/of ventilatoren, wordt de bedrijfsleider gewaarschuwd. Daarnaast 

treedt op het moment van stroomuitval automatisch een noodstroomaggregaat in werking. 

 

Onderhoud installaties 

Gemiddeld twee keer per jaar zullen de luchtwassers met toebehoren door een installateur worden 

nagekeken en worden onderhouden. Bij het onderhoud worden de luchtwassers buiten werking 

gesteld in verband met de veiligheid. Op deze momenten zal de ventilatielucht ongewassen in de 

buitenlucht komen. Dit betekent dat er sprake is van een hogere ammoniak-, geur- en fijn stofemissie. 

Aangezien deze momenten noodzakelijk en niet te voorkomen zijn, de werkzaamheden aan de 

installaties slechts twee keer per jaar plaatsvinden en de duur van de werkzaamheden gering is  

(4 uur per keer), levert dit geen problemen op voor de directe omgeving. 

 

Veewetziekte 

Veehouderijbedrijven lopen het gevaar dat, vanuit rijkswege, vervoersverboden worden opgelegd na 

het uitbreken van een veeziekte. Het gevolg hiervan is dat, gedurende een onbepaalde periode, geen 

dieren van het bedrijf mogen worden afgevoerd. Bij het doorgroeien van de vleesvarkens kan het 

welzijn van de dieren in gevaar komen. In deze gevallen zal het voer qua samenstelling worden 

aangepast, zodat de dieren minder hard groeien. Hiermee worden welzijnsproblemen voorkomen of 

uitgesteld. 

 

Het uitbreken van ziekten op andere bedrijven is door initiatiefnemer niet te voorkomen. Het risico 

van besmetting op bedrijfsniveau wordt verkleind door het aantal bezoekers in de stallen zoveel 

mogelijk te beperken. Bezoekers die een noodzaak hebben om het bedrijf te bezoeken, worden 

voorzien van bedrijfskleding en kunnen de stal slechts betreden via een hygiënesluis.  

 

Brand 

Een gevaaraspect voor de veehouderij is het uitbreken van brand. Het ontstaan van brand levert 

gevaar op voor mens en dier. Om de risico’s van het uitbreken van brand zoveel mogelijk in te perken, 

zal worden gebouwd conform het Bouwbesluit en wordt uitsluitend met goedgekeurde installaties en 

voorzieningen gewerkt. Om een beginnende brand zo effectief mogelijk te bestrijden, worden binnen 

de inrichting op diverse locaties brandblusmiddelen geplaatst. 
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10.11 Volksgezondheidsaspecten 

 

Inzake de consequenties van schaalvergroting in de intensieve veehouderij, heeft het centrum van 

Infectieziektenbestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM/Cib) een 

analyse gemaakt van de volksgezondheidsaspecten7 van megastallen voor varkens en pluimvee. 

Hierna is beschreven welke invloed schaalvergroting heeft op het voorkomen en verspreiden van 

zoönosen en resistente micro-organismen. 

 

Zoönosen zijn infectieziekten veroorzaakt door micro-organismen die kunnen overgaan van dieren 

naar mensen. Enkele voorbeelden van de zoönosen, die worden veroorzaakt door contact met dieren, 

luchtcontact via voedingsmiddelen van dierlijke aard en/of via mest worden hieronder toegelicht: 

• Influenzavirus: virus dat zowel bij de mens, de kip als het varken voorkomt en het risico met zich 

meedraagt dat door uitwisseling van erfelijk materiaal een nieuw griepvirus zou kunnen ontstaan. 

Mensen kunnen geïnfecteerd raken met het influenzavirus door direct contact met geïnfecteerd 

pluimvee. 

• Salmonella: bacterie die via vlees of eieren zou kunnen leiden tot voedselinfecties. Infecties bij de 

mens treden voornamelijk op door het eten van besmet vlees en eieren of producten die door 

vlees of eieren zijn besmet (kruisbesmetting). 

• Toxoplasma: parasiet die kan worden overgedragen door het eten van onvoldoende verhit vlees. 

De mens kan geïnfecteerd raken door contact met eitjes, besmette aarde of door het eten van 

met eitjes besmette groenten. Besmetting kan ook optreden door het eten van rauw of niet goed 

doorbakken vlees. 

• MRSA (Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus): bacterie die ongevoelig is voor de meeste 

antbiotica. Personen die nauw (beroepsmatig) contact hebben met varkens en vleeskalveren8 

hebben een verhoogd risico op het oplopen van een besmetting met NT-MRSA via direct contact 

met de dieren, mest, stof en inhalatie van stallucht. 

 

Uit het onderzoek van het RIVM kan het volgende worden geconcludeerd in relatie tot het project: 

• Bij pluimvee is er een duidelijk verband tussen bedrijfsgrootte en het vóórkomen van influenza. 

Initiatiefnemer heeft geen intensief bedrijf met pluimvee. 

• Bij salmonella is er een verband tussen bedrijfsgrootte en het vóórkomen van salmonella. Een 

gesloten bedrijfsvoering vermindert de kans op salmonella. Op de projectlocatie komt een nieuwe 

moderne stal. Er worden wekelijks gespeende biggen aangevoerd. Door een goede hygiëne in en 

rond de gebouwen na te streven, wordt salmonella voorkomen. 

• Aanwezigheid van toxoplasma wordt in verband gebracht met kleinere bedrijven, uitloop naar 

buiten en aanwezigheid van katten. Op het bedrijf van initiatiefnemer is geen uitloop voor dieren 

en zijn de stallen gesloten. Hiermee wordt het risico voor een besmetting zoveel mogelijk 

voorkomen. 

• Onderzoek naar de relatie tussen resistentie tegen antibioticum en bedrijfsgrootte ontbreekt 

momenteel. De vraag of het risico voor de volksgezondheid bij grotere bedrijven groter is dan bij 

bedrijven van 'normale' omvang kan alleen worden beredeneerd. 

 

 

 

 
7  RIVM rapportnr. 215011002: Volksgezondheidsaspecten van veehouderijmegabedrijven in Nederland. Zoönosen en 

 antibioticumresistentie. 
8  Ook pluimvee kan waarschijnlijk MRSA overdragen op de mens. Dit is niet meegenomen in het onderzoek van het RIVM. 
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Schaalvergroting wordt meestal gerealiseerd door nieuwbouw. Hierdoor is het mogelijk maatregelen 

te treffen voor wat betreft hygiëne en ventilatie die insleep en het verslepen van micro-organismen 

kunnen verminderen. Er is geen bewijs dat omwonenden en passanten via ventilatielucht uit de stallen 

drager kunnen worden van resistente bacteriën (waaronder Stafylokokken en Salmonella). 

 

Het Rijk (Ministeries van LNV en VWS) heeft aangegeven dat er een onderzoek komt naar de 

volksgezondheid en intensieve veehouderij. Dit onderzoek vindt plaats om kennis op te doen. Minister 

Klink heeft in een brief (brief minister Klink d.d. 29 mei 2009) aangegeven dat hij vanuit 

volksgezondheidsperspectief geen aanleiding ziet aanvullende landelijke normen of eisen te stellen 

aan intensieve veehouderijen.  

 

In november 2009 is het onderzoek van start gegaan en zal circa 1,5 jaar duren. IRAS (Institute for 

Risk Assesment Sciences) van de Universiteit Utrecht leidt het project. Verder maken het Instituut  

voor het onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 

Milieu (RIVM) en het bureau Gezondheid, Milieu & Veiligheid van de GGD'en Brabant/Zeeland deel uit 

van het projectteam.  
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11.  Vergelijking van alternatieven 

 

 

In onderstaande tabel staan de gevolgen van de verschillende alternatieven weergegeven. 

Vergelijking vindt plaats ten opzichte van de referentiesituatie. Daar waar mogelijk is, is de 

vergelijking kwantitatief uitgevoerd. In de andere gevallen zijn de verschillen kwalitatief vergeleken. 

 

De verklaring van de gebruikte tekens is als volgt: 

Best Beter Geen effect Slechter Slechtst 

++ + 0 - -- 

 

 Referentie- 

situatie 

VKA Alternatief 

combiwasser 

MMA Maximaal 

Alternatief 

Ammoniak 

Emissie (kg NH3) 0,0  483,84 1.424,64 423,36 3.763,2 

Piekemissie n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Afstand eerste dierenverblijf tot zeer 

kwetsbare gebied/vvgg/Natura 2000 

n.v.t. ±1.600 m ±1.600 m ±1.600 m ±1.600 m 

Depositie      

- Boetelerveld 0,0 0,08 0,23 0,07 0,60 

- Oostermaet 0,0 0,09 0,27 0,08 0,71 

- Bosgebied Meilinksweg 0,0 1,29 3,81 1,13 9,98 

- De Lokerenk 0,0 0,29 0,86 0,26 2,26 

- Natuurreservaat Ikinksweg 0,0 0,24 0,71 0,21 1,88 

- Sallandse Heuvelrug 0,0 0,70 2,06 0,62 5,43 

- De Borkeld 0,0 0,10 0,29 0,09 0,76 

- Bosgebied Ruiterweg 0,0 1,05 3,08 0,92 8,09 

- De Beuseberg 0,0 0,25 0,74 0,22 1,94 

- Bosgebied Oude Postweg 0,0 0,21 0,63 0,19 1,65 

      

Geur 

Emissie (ouE/s) n.v.t. 43.276,8  15.590,4  7.257,6 48.115,2 

Maximale geurbelasting ggo in buitengebied n.v.t. 11,1 4,0 1,9 5,1 

Maximaal toelaatbaar in het buitengebied 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 

Maximale geurbelasting ggo bebouwde kom n.v.t. 1,7 0,6 0,3 1,0 

Maximaal toelaatbaar bebouwde kom 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Afstand woning veehouderij – emissiepunt n.v.t.     

Afstand gevel stal – geurgevoelig object n.v.t. > 25 m. > 25 m. > 25 m. > 25 m. 

Piekemissies n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Cumulatie geurhinder      

woningen bebouwde kom > 3,0 OuE (tot. 20) 10 11 9 6 11 

woningen buitengebied > 14,0 OuE (tot. 58) 5 6 7 6 7 

      

Luchtkwaliteit 

Fijn stof      

Jaargemiddelde concentratie (inrichting)  19,8 20,1 19,9 19,9 20,0 

Aantal keren overschrijding 24 uurs-

gemiddelde (inrichting) 

6 12 11 11 12 

Jaargemiddelde concentratie (verkeer)  n.v.t. 19,8 19,8 19,8 19,8 



 
 

 

 

 

Milieueffectrapport varkenshouderij Noteboom   14-9-2010, 120185158/bk/jv/293rom10 

- 70 - 

 

 Referentie- 

situatie 

VKA Alternatief 

combiwasser 

MMA Maximaal 

Alternatief 

Aantal keren overschrijding 24 uurs-

gemiddelde (verkeer) 

n.v.t. 11 11 11 11 

Piekemissies n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Stikstofdioxide      

Jaargemiddelde concentratie (inrichting)  15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 

Aantal keren overschrijding 24 uurs-

gemiddelde (inrichting) 

0 0 0 0 0 

Jaargemiddelde concentratie (verkeer)  n.v.t. 15,7 15,7 15,7 15,7 

Aantal keren overschrijding 24 uurs-

gemiddelde (verkeer) 

n.v.t. 0 0 0 0 

Piekemissies n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

      

Organische mest      

Mestopslagcapaciteit (m3) 2.845 2.845 2.845 2.380 2.845 

Mestproductie (m3) 2.688 2.688 2.688 2.688 2.688 

      

Bodem en water      

Eutrofiëring n.v.t. 0 0 0 0 

Verontreiniging n.v.t. 0 0 0 0 

Jaarlijkse grondwateronttrekking 0 m3 4.988 m3 5.216 m3 5.216 m3 4.988 m3 

Regenwaterafvoer n.v.t. 0 0 0 0 

Verdroging n.v.t. 0 0 0 0 

Thermische verontreiniging n.v.t. 0 0 0 0 

Jaarlijkse zwavelzuurverbruik (liter/jaar) n.v.t. 10.736 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Jaarlijkse spuiwaterproductie (m3/jaar) n.v.t. 150 412 412 n.v.t. 

      

Geluid RBS      

Langtijdgemiddeld geluidsniveau dag n.v.t. 33 dB(A) 33 dB(A) 33 dB(A) <40 dB(A) 

Langtijdgemiddeld geluidsniveau avond n.v.t. 24 dB(A) 24 dB(A) 24 dB(A) <35 dB(A) 

Langtijdgemiddeld geluidsniveau nacht n.v.t. 17 dB(A) 17 dB(A) 17 dB(A) <30 dB(A) 

Maximale geluidsniveau dag n.v.t. 57 dB(A) 57 dB(A) 57 dB(A) <70 dB(A) 

Maximale geluidsniveau avond n.v.t. 25 dB(A) 25 dB(A) 25 dB(A) <65 dB(A) 

Maximale geluidsniveau nacht n.v.t. 17 dB(A) 17 dB(A) 17 dB(A) <60 dB(A) 

      

Geluid IB      

Langtijdgemiddeld geluidsniveau dag n.v.t. 34 dB(A) 34 dB(A) 34 dB(A) <40 dB(A) 

Langtijdgemiddeld geluidsniveau avond n.v.t. 24 dB(A) 24 dB(A) 24 dB(A) <35 dB(A) 

Langtijdgemiddeld geluidsniveau nacht n.v.t. 17 dB(A) 17 dB(A) 17 dB(A) <30 dB(A) 

Maximale geluidsniveau dag n.v.t. 68 dB(A) 68 dB(A) 68 dB(A) <70 dB(A) 

Maximale geluidsniveau avond n.v.t. 25 dB(A) 25 dB(A) 25 dB(A) <65 dB(A) 

Maximale geluidsniveau nacht n.v.t. 17 dB(A) 17 dB(A) 17 dB(A) <60 dB(A) 

      

Indirecte hinder verkeer (dag) n.v.t. 41 dB(A) 41 dB(A) 41 dB(A) 41 dB(A) 

      

Verkeer      

Bewegingen ++ - -- -- - 

Veiligheid 0 0 0 0 0 
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 Referentie- 

situatie 

VKA Alternatief 

combiwasser 

MMA Maximaal 

Alternatief 

Landschap      

Bebouwing n.v.t. - - - - 

Inpassing n.v.t. 0 0 0 0 

      

Levende natuur      

Soorten n.v.t. 0 0 0 0 

      

Calamiteiten      

Luchtwassers n.v.t. - n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Stroomuitval n.v.t. 0 0 0 0 

Veeziekte n.v.t. - - - - 

Brand n.v.t. - - - - 

      

Energie      

Aardgasverbruik totaal m3 per jaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Elektraverbruik totaal kWh per jaar n.v.t. 50.371 71.738 71.738 50.371 

 

Hierna volgt een korte verklaring van de hiervoor toegewezen kwalitatieve scores. De kwantitatieve 

scores spreken voor zich. 

 

Ammoniak/piekemissies 

Van piekemissies ten aanzien van ammoniak is nagenoeg geen sprake. Enkel op momenten dat de 

luchtwassers stilstaan voor onderhoud, treedt ongewassen lucht in de buitenlucht. 

 

Geur/piekemissies 

Van piekemissies ten aanzien van geur is nagenoeg geen sprake. Enkel op momenten dat de 

luchtwassers stilstaan voor onderhoud, treedt ongewassen lucht in de buitenlucht. 

 

Fijn stof/piekemissies 

Bij het lossen van voer komt (fijn) stof vrij. De hoeveelheid is gering en daardoor verwaarloosbaar. 

Van piekemissies ten aanzien van fijn stof is tevens sprake op momenten dat de luchtwassers stilstaan 

voor onderhoud. Op deze momenten treedt ongewassen lucht naar buiten. 

 

Bodem en water/Eutrofiëring 

In geen van de alternatieven is hier sprake van. 

 

Bodem en water/Verontreiniging 

In geen van de alternatieven is hier sprake van. 

 

Bodem en water/Regenwaterafvoer 

In de nieuwe situatie wordt een retentievoorziening aangelegd, zodat hemelwater in het gebied blijft. 

In alle situaties komt hemelwater tevens gedeeltelijk in de doorgaande sloten terecht. 

 

Bodem en water/Verdroging 

In geen van de alternatieven is hier sprake van. 
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Verkeer/bewegingen 

Met de realisatie van het project neemt het aantal transportbewegingen toe ten opzichte van de 

referentiesituatie. 

Verkeer/veiligheid 

De bereikbaarheid van het bedrijf is zodanig, dat bij geen van de alternatieven sprake is van onveilige 

situaties. Laden en lossen vindt plaats op het bedrijfsterrein zelf. 

 

Landschap/bebouwing 

In vergelijking met de referentiesituatie neemt het bebouwd en verhard oppervlakte toe. In alle 

alternatieven is het oppervlak gelijk. 

 

Landschap/inpassing 

Er wordt bij alle alternatieven gestreefd naar een optimale lanschappelijke inpassing. Dit gebeurt door 

aan de zuidzijde van het bedrijf extra groen aan te leggen om de impact van de nieuwbouw te 

verzachten, de bedrijfswoning te voorzien van erfinrichting rondom, de kleurstelling van de mestsilo 

aan te passen aan het landschap om de impact minder dominant maken en een duidelijk onderscheid 

te maken tussen het woonhuis en de stal.  

 

Levende natuur/soorten 

Ondanks de toename van bebouwing worden soorten niet negatief beïnvloed door de verschillende 

alternatieven. 

 

Calamiteiten/luchtwassers 

In alle alternatieven wordt de stallucht gewassen. Bij toepassing van het voorkeursalternatief gebeurt 

dit door de toevoeging van zwavelzuur aan het waswater. Dit kan resulteren in onveilige situaties. 

Door een goed werkende installatie en naleving van de voorschriften, worden onveilige situaties 

zoveel mogelijk voorkomen. 

 

Calamiteiten/stroomuitval 

Op momenten van stroomuitval treedt bij alle alternatieven een noodstroomaggregaat in werking. 

Deze moet verdergaande gevolgen (bijv. sterfte van dieren door hittestress of zuurstoftekort) 

voorkomen. 

 

Calamiteiten/veewetziekte 

Bij uitbraak van een veewetziekte met een vervoersverbod tot gevolg, kunnen bij alle alternatieven na 

verloop van tijd problemen ontstaan. 

 

Calamiteiten/brand 

Brand levert bij alle alternatieven risico's op voor de aanwezige dieren. 



 
 

 

 

 

Milieueffectrapport varkenshouderij Noteboom   14-9-2010, 120185158/bk/jv/293rom10 

- 73 - 

12.  Leemten in informatie 

 

 

Hieronder volgt een uiteenzetting van de van toepassing zijnde aspecten, die niet volledig duidelijk 

zijn. Dit betreft vooral die aspecten die in de verdere besluitvorming een rol spelen. 

 

• De projectlocatie ligt in de onmiddelijke nabijheid van het Natura 2000-gebied De Sallandse 

Heuvelrug. Aangezien er op basis van de ammoniakdepositie sprake is van een effect op het 

gebied, moet het bedrijf voldoen aan het provinciaal beleid van Overijssel. Op 13 april 2010 

hebben Gedeputeerde Staten van Overijssel het beleidskader ‘Natura 2000 en stikstof' voor 

veehouderijen vastgesteld. Op 27 april is de op dit beleidskader gebaseerde Beleidsregel Natura 

2000 stikstof en veehouderijen in werking getreden. Op basis van het beleidskader moet de 

toename van ammoniakemissie (op basis van het voorkeursalternatief) door middel van saldering 

tot nul worden gereduceerd. Op dit moment is nog niet bekend met welke agrarisch bedrijf of 

agrarische bedrijven er saldering zal plaatsvinden. Voor de vaststelling van het bestemmingsplan 

zal op dit punt duidelijkheid komen. 

 

• Met betrekking tot fijn stof is gerekend met de meest actuele inzichten. Momenteel loopt er 

onderzoek naar de emissies van fijn stof bij de verschillende luchtwassystemen. 

 

• In de richtlijnen voor het milieueffectrapport wordt gevraagd de bijdrage van PM2,5 aan de 

fijnstofconcentratie in de lucht te bepalen. Het rekenmodel Geomilieu met een Stacks rekenhart 

geeft resultaten voor fijn stof PM10 weer in achtergrondconcentraties. Achtergrondconcentraties 

van PM2,5 zijn niet beschikbaar. Wanneer de depositie van de primaire fractie PM2,5 op basis van de 

20% aanname wordt berekend, wordt die opgeteld bij de achtergrondconcentratie van PM10. 

Daarvan zal slechts een fractie uit PM2,5 bestaan. Hoe groot die fractie is (in %) is niet bekend. 

Indien daarvoor eveneens wordt uitgegaan van een grove benadering (in %) is het de vraag hoe 

zinvol het is om hier een uitspraak over te doen. 
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13.  Evaluatie 

 

 

Door de gemeente Rijssen-Holten zal na realisering van het voorkeursalternatief een 

evaluatieonderzoek moeten worden verricht om de voorspelde effecten met de daadwerkelijk 

optredende effecten te kunnen vergelijken en zo nodig aanvullende mitigerende maatregelen te 

treffen. 

 

Veel effecten kunnen met redelijke grote zekerheid worden voorspeld. Er zijn niet veel leemten in 

informatie. Belangrijkste aspect bij het evaluatieonderzoek is dus controle en handhaving. Houdt 

initiatiefnemer zich aan de voorschriften behorende bij de milieuvergunning? 

 

Belangrijke effecten in het geheel zijn de ammoniakemissie, geuremissie en emissie van fijn stof. Deze 

worden naast het aantal dieren bepaald door het stalsysteem. Van belang is dus dat er wordt bekeken 

of de beschreven technieken ook zodanig worden gerealiseerd en gebruikt. Middels het beschikbare 

managementsysteem of de financiële administratie, kan eenvoudig op het aantal aanwezige dieren 

worden gecontroleerd. 

 

Tevens van belang is de geluidsemissie veroorzaakt door de inrichting van initiatiefnemer. Deze wordt 

mede bepaald door het aantal transportbewegingen van en naar de inrichting. De bewegingen zijn 

uiteraard nauwkeurig ingeschat, echter door veranderende wetgeving of omstandigheden, kan dit 

tocht (beperkt) wijzigen. Beoordeeld dient te worden of het bedrijf, ook in de toekomst, kan voldoen 

aan de normen geldend voor het landelijke gebied.  
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14. Verklarende woordenlijst 

 

 

Achtergronddepositie 

Totale ammoniakdepositie in een bepaald gebied, afkomstig van de veehouderijen gezamenlijk.  

 

Ammoniakdepositie 

Depositie van potentieel zuur, afkomstig van ammoniak, gemeten in mol per hectare per jaar. 

 

Ammoniakemissie 

Emissie van potentieel zuur, afkomstig van ammoniak, gemeten in kilogram per jaar. 

 

Bestemmingsplan 

Een gemeentelijk plan voor een deel van de gemeente en bindend voor de burgers, waarin de 

ruimtelijke inrichting in voorschriften en op een plankaart is vastgelegd. 

 

Bouwperceel 

In bestemmingsplan vastgelegd vlak, waarbinnen een bedrijf met in achtneming van de 'spelregels' 

gebouwen kan oprichten. 

 

Dierverblijf 

Ruimte waarbinnen dieren worden gehouden.  

 

Emissiepunt 

Punt waar de stallucht in de buitenlucht treedt.  

 

Eutrofiëring 

Vermesting: een overmaat aan voedingsstoffen in de bodem waardoor niet alleen de bodem, maar 

ook het oppervlaktewater, het bodemwater en het grondwater te voedselrijk wordt. 

 

Fijn stof 

Stofdeeltjes met een aërodynamische diameter kleiner van 10 µm.  

 

Geurgevoelig object 

Gebouw bestemd voor en blijkens aard, indeling en inrichting geschikt om te worden gebruikt voor 

menselijk wonen of menselijk verblijf en die daarvoor permanent of een daarmee vergelijkbare wijze 

van gebruik, wordt gebruikt.  

 

Habitat 

Leefgebied van bepaalde soort(en). 

 

IPPC-richtlijn 

Richtlijn 96/61/EG van de Raad van 24 september 1996 inzake de geïntegreerde preventie en 

bestrijding van verontreiniging, PbEG L257. 
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Indirecte hinder 

De nadelige gevolgen voor het milieu, veroorzaakt door activiteiten die, hoewel plaatsvindend buiten het 

terrein van de inrichting, aan de inrichting zijn toe te rekenen.  

 

Langtijdgemiddelde geluidsniveau 

Het berekende geluidsniveau per etmaalperiode, waarbij rekening wordt gehouden met de 

afzonderlijke geluidsbijdragen tijdens de verschillende bedrijfstoestanden, alsmede het karakter van 

het geluid en de variaties van het emissieniveau als gevolg van verschillende weersomstandigheden.  

 

Maximale geluidsniveau 

Kortstondig optredende geluiden, gebaseerd op de hoogste aflezing.  

 

Milieu-effectrapportage 

Een wettelijk vereist rapport waarin, voordat een bepaald project wordt uitgevoerd, de gevolgen 

(effecten) voor het milieu worden berekend en beschreven. 

 

Spuiwater 

Water wat vrijkomt bij het wassen van de ventilatielucht. 

 

Verdroging 

Door omstandigheden worden bepaalde delen van Nederland steeds droger en soms zelfs te droog. 

Omstandigheden kunnen bijvoorbeeld zijn het toenemende waterverbruik in de landbouw en 

huishoudens en de verlaging van de grondwaterstand in bepaalde gebieden. 

 

Vermesting 

Een overmaat aan voedingsstoffen in de bodem waardoor niet alleen de bodem, maar ook het 

oppervlaktewater, het bodemwater en het grondwater te voedselrijk wordt. 

 

Verzuring 

Het zuurder worden van bodem en water, vooral door verzurende stoffen afkomstig van landbouw, 

industrie, elektriciteitscentrales en verkeer. 

 

Vleesvarkens 

Varkens die worden gehouden voor de vleesproductie van circa 23 kg tot 120 kg.  

 

Zeer kwetsbaar gebied 

Kwetsbare gebieden die vanwege kwaliteit en omvang door provincie zijn aangewezen. Zolang 

hieromtrent geen besluitvorming heeft plaats gevonden, dient elk kwetsbaar gebied als zeer 

kwetsbaar te worden beschouwd.   
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15. Gebruikte afkortingen 

 

 

BAT    best available techniques 

BBT    beste beschikbare technieken 

BREF-documenten best available techniques reference documenten 

Commissie MER  commissie voor de milieu-effectrapportage 

EHS    ecologische hoofdstructuur 

IAV    interimwet ammoniak en veehouderij 

IPPC    integrated pollution prevention and control  

kg    kilogram 

kWh    kilowatt-uur 

LNV    Ministerie van landbouw natuur en voedselkwaliteit 

Ltr    Liter 

m    meter 

MER    milieu-effectrapport 

MMA    meest milieuvriendelijk alternatief 

MNP    Milieu- en Natuurplanbureau 

NH3    ammoniak 

ou E    Europese odour units  

RAV    regeling ammoniak en veehouderij 

RIVM    rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu 

s    seconde 

UAV    Uitvoeringsregeling ammoniak en veehouderij 

VKA    Voorkeursalternatief 

VROM    ministerie van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu 

VVGG    voor verzuring gevoelig gebied  

WAV    wet ammoniak en veehouderij 

Wgv    wet geurhinder en veehouderij 

WRO    wet op de ruimtelijke ordening  

WVO    wet verontreiniging oppervlaktewateren 

zkg    zeer kwetsbare gebieden 
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1 Inleiding 

In opdracht van LTO Noord Advies is door Geurts Technisch Adviseurs BV een onderzoek 
uitgevoerd naar de geluidsemissie van de te realiseren varkenshouderij gelegen aan de 
Maneschijnsweg te Holten (Gemeente Rijssen – Holten).   
 
Het onderzoek houdt verband met een MER (Milieueffectrapportage). 
 
In het onderzoek zijn geluidsbronnen geïnventariseerd en op basis daarvan is met een 
overdrachtsmodel de geluidsbelasting berekend op de diverse ontvangerpunten gelegen op de 
gevels van in de directe omgeving liggende woningen en ter plaatse van enkele rekenpunten op 50 
meter van de terreingrens. 
 
De berekende geluidsbelasting op de ontvangerpunten bij woningen wordt getoetst aan 
ambitiewaarden uit het “Gebiedsgericht geluidsbeleid gemeente Rijssen – Holten”. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd volgens de “Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai” 1999 
met behulp van het rekenprogramma industrielawaai Geonoise V5.41. 
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2 Bedrijfsomschrijving 

2.1 Algemeen 

Het bedrijf Mts. Noteboom is voornemens op de locatie gelegen aan de Maneschijnsweg te Holten 
een varkenshouderij te realiseren. De activiteiten van het agrarische bedrijf zijn grofweg het mesten 
van varkens. 
 
De akoestisch relevante bedrijfsactiviteiten zijn: 
● Het gebruik van ventilatoren; 
● Het lossen van voer (droog) in de voersilo’s; 
● Het lossen van biggen; 
● Het gebruik van de spoelplaats (hoge druk reiniger); 
● Het laden van vleesvarkens; 
● Het laden van kadavers; 
● Het laden van mest uit de mestsilo; 
● Het laden en lossen van spuiwater, zuren en overige hulpstoffen; 
● De transportbewegingen ten behoeve van het laden van varkens, aanvoer van veevoeder en 

hulpstoffen, het afvoeren van mest en het afvoeren van kadavers. 
 
De situatie- en plattegrondtekening van het agrarische bedrijf is in bijlage I weergegeven. 

2.2 Voorkeursalternatief (RBS) 

Ventilatoren 
De ventilatoren zijn continu in bedrijf en worden automatisch geregeld. Afhankelijk van de 
binnentemperatuur in de stallen worden de ventilatoren meer of minder belast. De in totaal 7 
ventilatoren (Stienen SGS-92-D4S) zijn aan het einde van het luchtkanaal voor de luchtwasser 
geplaatst. Het emissiepunt bevindt zich aan de oostzijde van de stal.  
 
Transportbewegingen 
De transportbewegingen hebben betrekking op vrachtwagenbewegingen ten behoeve van het lossen 
van biggen, laden van varkens, het aanvoeren van veevoeders, het aanvoeren van zuren ten 
behoeve van de luchtwassers en overige hulpstoffen en het afvoeren van spuiwater van de 
luchtwassers, kadavers en mest. Transportbewegingen vinden van maandag tot en met zaterdag 
hoofdzakelijk plaats in de dagperiode. 
 
Aanvoer voer 
Maximaal 2 maal per week (op verschillende dagen) wordt voer aangeleverd. Hiertoe rijdt in de 
representatieve bedrijfssituatie maximaal één vrachtwagen in de dagperiode het terrein op en af (2 
bewegingen). Het voer wordt gelost aan de voorzijde van de stal (westzijde) en duurt 45 minuten 
per vracht. 
 
Aanvoer biggen en gebruik spoelplaats 
Wekelijks wordt 1 vracht met biggen aangevoerd in de dagperiode. Hiertoe rijdt in de 
representatieve bedrijfssituatie maximaal één vrachtwagen het terrein op en af (2 bewegingen). De 
biggen worden gedurende 1 uur gelost op de losplaats ten westen van de stal.  
 
Na het lossen van de biggen wordt de vrachtwagen gereinigd met een hoge drukreiniger op de 
spoelplaats ten zuiden van de stal. Dit duurt circa een half uur. De hoge drukreiniger staat binnen 
opgesteld. De geluidemissie wordt bepaald door het reinigen van de vrachtwagens met de 
hogedrukspuit. 
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Afvoer vleesvarkens 
Wekelijks worden 2 vrachten met vleesvarkens afgevoerd in de dagperiode (op dezelfde dag). 
Hiertoe rijden in de representatieve bedrijfssituatie maximaal twee vrachtwagens het terrein op en 
af (4 bewegingen). De vleesvarkens worden gedurende in totaal 2 uur (1 uur per vracht) geladen op 
de laadplaats ten oosten van de stal. 
 
Afvoer kadavers 
Maximaal 2 maal per week (op verschillende dagen) worden kadavers afgevoerd. De container 
wordt aangeboden aan de openbare weg. De transportbeweging van de vrachtwagen wordt enkel 
beschouwd bij de indirecte hinder. Het laden van de kadavers duurt maximaal 5 minuten in de 
dagperiode.  
 
Aanvoer zuren en overige hulpstoffen, afvoer spuiwater 
Maximaal 1 maal per week worden zuren (ten behoeve van de luchtwassers) of overige hulpstoffen 
aangevoerd óf vindt afvoer van spuiwater plaats. In de representatieve bedrijfssituatie rijdt 
maximaal één vrachtwagen in de dagperiode het terrein op en af (2 bewegingen). Het laden of 
lossen duurt maximaal een half uur in de dagperiode. 
 
Het aanwezige noodstroomaggregaat is binnen opgesteld en wordt één maal per maand getest. 
Omdat deze binnen is opgesteld, is deze akoestisch niet relevant. 

2.3 Incidentele bedrijfssituatie (INC) 

In de Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening wordt onderscheid gemaakt in een 
representatieve bedrijfssituatie (RBS) en situaties waarin hogere geluidsemissies “met enige 
regelmaat” of “incidenteel” voorkomen. 
 
Afvoer mest 
Op jaarbasis worden 75 vrachtwagens met mest afgevoerd. Afvoer vindt voor een belangrijk 
gedeelte plaats in het vroege voorjaar op 8 piekdagen waarop 5 vrachtwagens (10 bewegingen) 
worden afgevoerd in de dagperiode. Het laden van de mest vindt plaats met een verdringerpomp en 
duurt 20 minuten per vrachtwagen (100 minuten in totaal).  
 
De overige mest wordt verspreidt door het jaar afgevoerd overdag en is verdisconteerd in de 
transportbewegingen voor de representatieve bedrijfssituatie (niet gelijktijdig met aanvoer zuren of 
afvoer spuiwater). 

2.4 Uitgangspunten 

In het onderhavige rapport zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
● Plattegrondtekening van de inrichting afkomstig van LTO Noord Advies; 
● Gebiedsgericht geluidsbeleid gemeente Rijssen – Holten (Rapport M.2006.0718.08.R001 

door DGMR). Toetsing van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT en het 
maximale geluidsniveau LAmax vindt plaats op de gevel van woningen gelegen in de directe 
omgeving van de inrichting; 

● Bronvermogens van diverse activiteiten zijn gebaseerd op het onderzoek naar de 
geluidsemissie van enkele agrarische bedrijven en bedrijvigheden uitgevoerd door de 
Inspectie Milieuhygiëne van Limburg (maart 1996); 

● Het bronvermogen van de vrachtwagens is bekend uit ervaring- en literatuurgegevens, te 
weten 102,0 dB(A); 

● Voor het bronvermogen tijdens het laden van varkens is uitgegaan van 103,0 dB(A) voor een 
worst case situatie op basis van bureau ervaringscijfers. Voor het lossen van biggen is 
uitgegaan van een bronvermogen van 92,4 dB(A) op basis van bureau ervaringscijfers; 
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● Van de aanwezige ventilatoren (Stienen SGS-92-D4S) zijn aan de hand van 
literatuurgegevens aangeleverd door Stienen Nederweert de bronvermogens bepaald. Het 
bronvermogen bedraagt 94,1 dB(A). In het onderzoek is uitgegaan van een belasting van de 
ventilatoren van 80% in de dagperiode, een belasting van 70% in de avondperiode en een 
belasting van 50% in de nachtperiode. De ventilatoren zijn dusdanig gedimensioneerd dat bij 
volledige bezetting en maximaal gewicht van de dieren de benodigde ventilatiecapaciteit 
behaald kan worden gedurende een warme zomer (temperaturen boven 27 °C). Deze situatie 
waarbij 100% ventilatiecapaciteit nodig is komt vrijwel nooit voor vanwege het feit dat de 
dieren vanwege de bedrijfsvoering nooit gelijktijdig op maximaal gewicht zijn. Uitgaande 
van een warme zomer zal in de avond- en nachtperiode de temperatuur normaal gesproken 
zodanig dalen (tussen 27 en 21°C) dat de ventilatoren op een nog lager toerental in bedrijf 
kunnen zijn (toerental geregeld systeem). Aangezien de situatie van een warme zomerdag 
gedurende een aaneengesloten periode van enkele weken kan plaatsvinden, is hier voor de 
maximaal representatieve bedrijfssituatie van uit gegaan; 

● De ventilatoren zijn voor de luchtwassers geplaatst. In de berekening is derhalve een reductie 
toegepast van 7 dB op het bronvermogen van de ventilatoren vanwege de geluiddempende 
werking van de luchtwassers (gebaseerd op metingen aan vergelijkbare installaties); 

● Het gemiddelde geluidniveau in de stallen zal vanwege de geringe bedrijfsduur van 
installaties en werktuigen maximaal 70 – 75 dB(A) bedragen. Gezien de gevelopbouw zijn 
de binnenactiviteiten akoestisch niet relevant ten opzichte van de overige activiteiten die op 
het buitenterrein plaatsvinden en de uitlaten van overige installaties; 

● De bronvermogens van de verdringerpomp voor het laden van mest en de hogedrukreiniger 
zijn gebaseerd op verschillende metingen (bureau ervaringscijfers) aan vergelijkbare 
installaties aangezien het installaties betreft in de toekomstige situatie (nog niet aanwezig); 

● Het maximale geluidsniveau bij het verladen van varkens of biggen is voor een worst case 
situatie vastgesteld op 115,9 dB(A) op basis van bureau ervaringscijfers. Voor 
transportbewegingen van zwaar materieel is uitgegaan van een maximaal geluidsniveau van 
110,0 dB(A), veroorzaakt door het optrekken, ontluchten van de remmen en dichtslaan van 
portieren; 

● Indirecte hinder als gevolg van aan- en afrijdend verkeer is berekend op de voorgevel van de 
bepalende woning (kortste afstand woning tot rijweg) gelegen aan de Maneschijnsweg 1 
conform de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai. De ontsluiting vindt volledig 
langs deze woning plaats; 

● In het rekenmodel zijn harde bodemgebieden (terreinverharding en wegen) ingevoerd. Voor 
de overige gebieden is gelet op de aard van de omgeving uitgegaan van een bodemfactor van 
Bf = 0,9 (overwegend zacht). De ontvangerhoogte van de ontvangerpunten bij woningen is 
1,5 meter boven maaiveld in de dagperiode en 5 meter boven maaiveld in de avond- en 
nachtperiode. 
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2.5 MER alternatieven  

In het kader van de Milieu Effect Rapportage (MER) wordt het akoestisch effect van de 
voorgenomen alternatieven inzichtelijk gemaakt. Naast het voorkeursalternatief worden in het 
MER ook nog andere alternatieven beschreven. Deze hebben met name betrekking op de 
luchtwassers van de stallen. Onderstaande zijn de alternatieven samengevat: 
 
- Voorkeursalternatief: toepassing van chemische luchtwasser; 
- Alternatief combi luchtwasser: toepassing van gecombineerde luchtwassers; 
- Meest milieuvriendelijke alternatief: toepassing ICV en gecombineerde luchtwassers. 
 
De verschillen in zuurgebruik en spuiwater productie ten gevolge van de alternatieven en varianten 
hebben geen effect op het aantal transporten omdat reeds is uitgegaan van een maximaal 
representatieve bedrijfssituatie voor de zuuraanvoer en afvoer spuiwater. Deze inschatting is worst 
case en in het onderzoek verdisconteerd.  
 
Het verschil in geluidemissie in de verschillende alternatieven vanwege toepassing van andere 
luchtwassers (demping van 7 dB(A) volgens ervaringscijfers) is te verwaarlozen. Het aantal 
ventilatoren voor de luchtwasser is bovendien in alle alternatieven gelijk. De geluidbelasting zal 
voor alle alternatieven gelijk zijn aan de omschreven representatieve bedrijfssituatie. 
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3 Normstelling 

Bij vergunningverlening voor nieuwe situaties in de gemeente Rijssen – Holten dient te worden uit 
gegaan van “Gebiedsgericht geluidsbeleid gemeente Rijssen – Holten”.  
 
Het bedrijf wordt gesitueerd in een landbouwontwikkelingsgebied waarvoor op grond van 
bovengenoemde nota de gebiedstypering verweving/ontwikkelingsgebied geldt.. Hiervoor gelden 
ter plaatse van woningen van derden de ambitiewaarden voor het langtijdgemiddeld 
beoordelingsniveau LAr,LT van respectievelijk 45, 40 en 35 dB(A) voor de dag-, avond- en 
nachtperiode. 
 
Voor wat betreft de toetsing van de maximale geluidniveaus LAmax ter plaatse van woningen wordt 
aansluiting gezocht bij de maximaal toelaatbare grenswaarden uit de Handreiking van 70 dB(A) in 
de dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode. 
 
De hoogte van de ontvangerpunten is gehanteerd conform de genoemde Handreiking, te weten 1,5 
meter boven maaiveld in de dagperiode en 5 meter boven maaiveld in de avond- en nachtperiode. 
De berekeningen worden in dit onderzoek uitgevoerd volgens de Handleiding Meten en Rekenen 
Industrielawaai uit 1999. 
 
Aanvullend wordt de geluidbelasting conform het “Gebiedsgericht geluidsbeleid gemeente Rijssen 
– Holten” op enkele punten op 50 meter van de terreingrens inzichtelijk gemaakt. Hiervoor is een 
beoordelingshoogte van 5 meter boven maaiveld gehanteerd. Volgens het “Gebiedsgericht 
geluidsbeleid gemeente Rijssen – Holten” dienen bovendien andere beoordelingsperioden gebruikt 
te worden dan in de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai te weten 06.00 – 19.00 uur, 
avondperiode 19.00 – 22.00 uur en nachtperiode 22.00 – 06.00 uur. 
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4 Rekenmodel 

Teneinde de geluidsbelasting op de ontvangerpunten gelegen op de gevel van in de directe 
omgeving liggende woningen te bepalen en te controleren, of aan de voorschriften kan worden 
voldaan en welke geluidsreducerende maatregelen eventueel noodzakelijk zijn, zijn 
overdrachtsberekeningen volgens de "Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999" 
uitgevoerd. Hiertoe zijn in een rekenmodel de bron-, object- en ontvangerpunten in coördinaten 
ingevoerd, voor de situatie waarvoor vergunning wordt aangevraagd. 
 
Met behulp van het rekenmodel, aangevuld met specifieke bedrijfsvoeringgegevens, is op de 
ontvangerpunten het te verwachten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT en het maximale 
geluidsniveau LAmax bepaalt. De berekeningen zijn uitgevoerd voor de dag-, avond- en 
nachtperiode. De ontvangerhoogte voor de ontvangerpunten ligt 1,5 meter boven maaiveld voor de 
dagperiode en 5 meter boven maaiveld voor de avond- en nachtperiode. De geluidbelasting is 
bovendien inzichtelijk op enkele punten op 50 meter van de terreingrens. Hiervoor is een 
beoordelingshoogte van 5 meter boven maaiveld gehanteerd.  

4.1 Geluidsbronnen voorkeursalternatief (RBS) 

Op basis van ervaring- en literatuurgegevens zijn de volgende geluidsbronnen bepaald als volgt: 
 

Bron 
nummer 

Omschrijving Bronvermogen 
LWr(A) 

Puntbronnen 
01 – 07 Ventilator Stienen SGS – 92 –D4S 87,1 dB(A) 

08 Lossen bulkwagen veevoer 103,2 dB(A) 
09 Lossen biggen 92,4 dB(A) 
10 Hogedrukspuit 71,6 dB(A) 
11 Laden vleesvarkens 103,0 dB(A) 
12 Kadavers laden (container) 101,3 dB(A) 
13 Lossen zuren / laden spuiwater 103,2 dB(A) 

14 INC Laden mest verdringerpomp (incidenteel) 104,0 dB(A) 
P01 – P03 Transport piek zwaar 110,0 dB(A) 
P04 – P05 Laden / lossen varkens piekgeluid 115,9 dB(A) 
Mobiele bronnen 

M01 Vrachtwagen voer 102,0 dB(A) 
M02 Vrachtwagen biggen 102,0 dB(A) 
M03 Vrachtwagens vleesvarkens 102,0 dB(A) 
M04 Vrachtwagens aanvoer zuren / afvoer spuiwater 102,0 dB(A) 

M05 INC Vrachtwagens afvoer mest (incidenteel) 102,0 dB(A) 
Tabel 1  Bronvermogens 
* Inclusief reductie van 7 dB(A) vanwege positionering voor luchtwasser 



8.4844/28-10-10 
Pagina 9 van 13 

4.2 Bedrijfsduur  

Verkeersbewegingen 
De transportbewegingen die plaatsvinden bij Mts. Noteboom hebben betrekking op 
vrachtwagenbewegingen. De hiertoe op eigen terrein af te leggen routes zijn opgenomen als 
‘mobiele bronnen’.  
 
De mobiele bronnen M01 tot en met M05 zijn in de berekening opgenomen. In tabel 2 zijn de 
mobiele bronnen beschreven zoals ze opgenomen zijn in het rekenmodel. 
 

Tabel 2  Bedrijfsduur van de transportbewegingen in de dag- avond- en nachtperiode 

Overige geluidsbronnen 

Ventilatoren (bronnummer 01 – 07) 

De ventilatoren zijn in de dagperiode op 80% van het maximale toerental in bedrijf. In de avond- 
en nachtperiode draaien de ventilatoren op respectievelijk 70% en 50% van de maximale capaciteit 
ten behoeve van een minder benodigde ventilatie (lager toerental; wel continu in bedrijf). 
 
Dit resulteert in een bedrijfsduurcorrectie in de dag-, avond- en nachtperiode van respectievelijk 
4,85 dB(A), 7,75 dB(A) en 15,05 dB(A). In de berekening is dit verdisconteerd middels aanpassing 
van de bedrijfstijd in de nachtperiode. 
 
Hieraan ten grondsslag ligt een ventilatiewet welke stelt dat het bronvermogen verandert met een 
verandering van het toerental volgens: 
 
Lp2 = Lp1 + 50 x log (N2 / N1) 
 
In de berekeningen is bovendien een reductie van 7 dB op het bronvermogen toegepast vanwege de 
positionering van de ventilatoren voor de luchtwassers. 

Lossen veevoer (bronnummer 08) 

Maximaal 2 maal per week (op verschillende dagen) wordt voer aangeleverd. Hiertoe rijdt in de 
representatieve bedrijfssituatie maximaal één vrachtwagen in de dagperiode het terrein op en af (2 
bewegingen). Het voer wordt gelost aan de voorzijde van de stal (westzijde) en duurt 45 minuten 
per vracht. 

Lossen biggen en gebruik spoelplaats (bronnummer 09 en 10) 

Wekelijks wordt 1 vracht met biggen aangevoerd in de dagperiode. Hiertoe rijdt in de 
representatieve bedrijfssituatie maximaal één vrachtwagen het terrein op en af (2 bewegingen). De 
biggen worden gedurende 1 uur gelost op de losplaats ten westen van de stal.  
 

Aantallen bewegingen Bronnr 
 

Beschrijving 

Dag Avond Nacht 
M01 Vrachtwagen voer 2 0 0 
M02 Vrachtwagen biggen 2 0 0 
M03 Vrachtwagens vleesvarkens 4 0 0 
M04 Vrachtwagens aanvoer zuren / afvoer spuiwater 2 0 0 

M05 INC Vrachtwagens afvoer mest (incidenteel) 10 0 0 
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Na het lossen van de biggen wordt de vrachtwagen gereinigd met een hoge drukreiniger op de 
spoelplaats ten zuiden van de stal. Dit duurt circa een half uur.  

Laden vleesvarkens (bronnummer 11) 

Wekelijks worden 2 vrachten met vleesvarkens afgevoerd in de dagperiode (op dezelfde dag). 
Hiertoe rijden in de representatieve bedrijfssituatie maximaal twee vrachtwagens het terrein op en 
af (4 bewegingen). De vleesvarkens worden gedurende in totaal 2 uur (1 uur per vracht) geladen op 
de laadplaats ten oosten van de stal. 

Laden kadavers (bronnummer 12) 

Maximaal 2 maal per week (op verschillende dagen) worden kadavers afgevoerd. De container 
wordt aangeboden aan de openbare weg. De transportbeweging van de vrachtwagen wordt enkel 
beschouwd bij de indirecte hinder. Het laden van de kadavers duurt maximaal 5 minuten in de 
dagperiode.  

Lossen zuren en overige hulpstoffen, laden spuiwater (bronnummer 13) 

Maximaal 1 maal per week worden zuren (ten behoeve van de luchtwassers) of overige hulpstoffen 
aangevoerd óf vindt afvoer van spuiwater plaats. In de representatieve bedrijfssituatie rijdt 
maximaal één vrachtwagen in de dagperiode het terrein op en af (2 bewegingen). Het laden of 
lossen duurt maximaal een half uur in de dagperiode. 

Afvoer mest (bronnummer 14) incidentele bedrijfssituatie 

Op jaarbasis worden 75 vrachtwagens met mest afgevoerd. Afvoer vindt voor een belangrijk 
gedeelte plaats in het vroege voorjaar op 8 piekdagen waarop 5 vrachtwagens (10 bewegingen) 
worden afgevoerd in de dagperiode. Het laden van de mest vindt plaats met een verdringerpomp en 
duurt 20 minuten per vrachtwagen (100 minuten in totaal).  
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5 Resultaten  

5.1 Rekenresultaten  LAr,LT en LA,max RBS (voorkeursalternatief) 

De invoergegevens van het rekenmodel zijn in bijlage II weergegeven. De resultaten van de 
overdrachtsberekeningen voor de bepaling van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT en 
maximale geluidsniveau LAmax op de ontvangerpunten gelegen op de gevel van de in de directe 
omgeving liggende woningen, in een representatieve bedrijfssituatie, zijn in onderstaande tabel 
weergegeven. In bijlage III is voor de ontvangerpunten een gedetailleerde weergave van de 
rekenresultaten, gesorteerd op etmaalwaarde, weergegeven.  
 

Gemiddeld en maximaal geluidsniveau in dB(A) 
Dagperiode 

06.00-19.00 u 
Avondperiode 
19.00-22.00 u 

Nachtperiode 
22.00-06.00 u 

Ontvangerpunten 

LAr,LT LAmax LAr,LT LAmax LAr,LT LAmax 
01 Maneschijnsweg 2 32 57 22 25 15 25 
02 Maneschijnsweg 3 24 46 19 20 12 20 
03 Maneschijnsweg 1 31 51 24 25 17 25 
04 Deventerweg 73 26 45 18 18 10 18 
Ambitie- /Grenswaarden 45 70 40 65 35 60 
C01 Controlepunt 50 meter 47 66 39 39 32 39 
C02 Controlepunt 50 meter 44 68 31 32 23 32 
C03 Controlepunt 50 meter 45 62 36 36 29 36 
C04 Controlepunt 50 meter 43 62 34 34 27 34 

Tabel 3 Geluidsniveaus LAr,LT en LAmax op ontvangerpunten (RBS) 
 
Ter plaatse van de woningen in de omgeving van Mts. Noteboom vinden geen overschrijdingen 
van de normstelling plaats. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) bedraagt ten hoogste 
32 dB(A) etmaalwaarde en wordt in de dagperiode bepaald door de transportbewegingen, laad- en 
losactiviteiten en ventilatoren en in de avond- en nachtperiode alleen door de ventilatoren. Het 
maximale geluidniveau LAmax wordt veroorzaakt door het laden en lossen van varkens (dagperiode) 
en de ventilatoren (avond- en  nachtperiode).  
 
Op de controlepunten op 50 meter van de terreingrens wordt de ambitiewaarde voor het 
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) met 2 dB(A) overschreden in de dagperiode. Dit 
betreffende controlepunt is echter gelegen in een weiland waarvoor geen akoestische bescherming 
noodzakelijk is. De bovenwaarde van 50 dB(A) wordt niet overschreden.  
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5.2 Rekenresultaten  LAr,LT en LA,max incidentele bedrijfssituatie (INC) 

De invoergegevens van het rekenmodel en de rekenresultaten voor de incidentele bedrijfssituatie 
zijn in bijlage IV weergegeven. De resultaten zijn tevens in onderstaande tabel weergegeven.  
 

Gemiddeld en maximaal geluidsniveau in dB(A) 
Dagperiode 

06.00-19.00 u 
Avondperiode 
19.00-22.00 u 

Nachtperiode 
22.00-06.00 u 

Ontvangerpunten 

LAr,LT LAmax LAr,LT LAmax LAr,LT LAmax 
01 Maneschijnsweg 2 33 57 22 25 15 25 
02 Maneschijnsweg 3 24 46 19 20 12 20 
03 Maneschijnsweg 1 34 51 24 25 17 25 
04 Deventerweg 73 26 45 18 18 10 18 
Ambitie-/ Grenswaarde 45 70 40 65 35 60 
C01 Controlepunt 50 meter 49 66 39 39 32 39 
C02 Controlepunt 50 meter 45 68 31 32 23 32 
C03 Controlepunt 50 meter 46 62 36 36 29 36 
C04 Controlepunt 50 meter 45 62 34 34 27 34 

Tabel 4 Geluidsniveaus LAr,LT en LAmax op ontvangerpunten (INC) 
 
Ter plaatse van de woningen in de omgeving van Mts. Noteboom vinden in de incidentele 
bedrijfssituatie tijdens het laden van mest geen overschrijdingen van de normstelling plaats. Het 
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) bedraagt ten hoogste 34 dB(A) etmaalwaarde. Dit is 
een verhoging van maximaal 3 dB(A) ten opzichte van de representatieve bedrijfssituatie. 
 
Op de controlepunten op 50 meter van de terreingrens wordt de ambitiewaarde voor het 
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) met ten hoogste 4 dB(A) overschreden in de 
dagperiode. Het betreft 2 controlepunten die zijn gelegen in een weiland waarvoor geen akoestische 
bescherming noodzakelijk is. De bovenwaarde van 50 dB(A) wordt niet overschreden.  

5.3 Indirecte hinder 

Indirecte hinder als gevolg van aan- en afrijdend verkeer is berekend op de zijgevel van woning 
Maneschijnsweg 1. De transportbewegingen hebben betrekking op zwaar materieel 
(vrachtwagens).  
 
Het equivalente geluidsniveau LAeq is berekend voor de dagperiode (zie bijlage V) conform het 
meet- en rekenvoorschrift wegverkeerslawaai 2006. In de berekeningen is uitgegaan van ontsluiting 
van het verkeer in één richting (worstcase). De Maneschijnsweg is voorzien van het wegdektype 
asfalt. In onderstaande tabel zijn de resultaten van de berekeningen verkeerslawaai weergegeven. 
 

LAeq t.g.v. aan- en afrijdend verkeer  
Ontvangerpunt Dagperiode 

06.00-19.00 u 
Avondperiode 
19.00-22.00u 

Nachtperiode 
22.00-06.00 u 

Maneschijnsweg 1 41 dB(A) -- -- 
Tabel 5  Resultaten berekeningen verkeerslawaai 
 
Op basis van de resultaten kan worden geconcludeerd dat voldaan wordt aan de 
voorkeursgrenswaarde, zoals gesteld in de circulaire "Beoordeling geluidhinder wegverkeer met 
betrekking tot vergunningen" d.d. 29 februari 1996, van 50 dB(A) etmaalwaarde. 
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6 Conclusie 

 
● De akoestisch relevante geluidsbronnen van het agrarisch bedrijf zijn transportbewegingen, 

laad- en losactiviteiten (vee, voer en mest) en ventilatoren. 
 
● Uit toetsing van het berekende langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT op de 

ontvangerpunten, gelegen op de gevel van woningen in de directe omgeving van de 
inrichting blijkt dat voor zowel de voorkeursalternatief (representatieve bedrijfssituatie) als 
de alternatieven (MER) voldaan wordt aan de ambitiewaarde ten aanzien van het 
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, te weten 45, 40 en 35 dB(A) in respectievelijk de 
dag-, avond- en nachtperiode.  

 
● De grenswaarde van het maximale geluidsniveau van 70 dB(A) in de dagperiode, 65 dB(A) 

in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode wordt niet overschreden. De maximale 
geluidniveaus worden veroorzaakt door optrekkende vrachtwagens en pieken bij laden van 
varkens.  

 
● Indirecte hinder ten gevolge van aan- en afrijdend verkeer is niet te verwachten. Het bedrijf 

voldoet aan de gestelde voorkeursgrenswaarde, te weten 50 dB(A) in de dagperiode en 
45 dB(A) voor de avondperiode en 40 dB(A) in de nachtperiode. 
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Bijlage I Situering en plattegrondtekening  
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Bijlage II Invoergegevens rekenmodel 
voorkeursalternatief (RBS) 
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  LEGENDA

  
Bodemgebied

  

Gebouw

  

0 m 100 m

schaal = 1 : 5000

oorsprong = 222200, 477000



Model:eerste model
Groep:hoofdgroep
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

                                                                                                                         
Id            Omschrijving                                             X-1           Y-1     Hoogte      Rel.H   Maaiveld
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01            Stal Noteboom                                      222459,54     477474,94       2,70       2,70       0,00
02            Nok stal Noteboom                                  222466,73     477455,34       9,70       9,70       0,00
03            Mestsilo Noteboom                                  222574,39     477450,74       3,00       3,00       0,00
04            Bedrijfswoning Noteboom                            222441,76     477468,44       6,00       6,00       0,00
05            Woning Maneschijnsweg 2                            222262,30     477446,68       6,00       6,00       0,00

06            Stal Maneschijnsweg 2                              222297,50     477471,93       5,00       5,00       0,00
07            Stal Maneschijnsweg 2                              222277,39     477461,87       5,00       5,00       0,00
08            Stal Maneschijnsweg 2                              222260,25     477453,60       4,00       4,00       0,00
09            Woning Maneschijnsweg 1                            222539,14     477221,70       6,00       6,00       0,00
10            Woning Maneschijnsweg 3                            222216,70     477722,74       6,00       6,00       0,00
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Model:eerste model
Groep:hoofdgroep
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

                                                                                                                         
Id                  Oppervlak     Cp   Refl. 31   Koppel1      Gekoppeld item - omschrijving 1                 Koppel2   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01                    3101,23   0 dB       0,80   --           --                                              --        
02                     132,12   2 dB       0,20   --           --                                              --        
03                     354,11   0 dB       0,20   --           --                                              --        
04                     108,42   0 dB       0,80   --           --                                              --        
05                     259,31   0 dB       0,80   --           --                                              --        

06                     812,75   0 dB       0,80   --           --                                              --        
07                     812,85   0 dB       0,80   --           --                                              --        
08                     289,42   0 dB       0,80   --           --                                              --        
09                     137,82   0 dB       0,80   --           --                                              --        
10                     104,03   0 dB       0,80   --           --                                              --        

25-3-2010 12:22:53Geonoise V5.43



Model:eerste model
Groep:hoofdgroep
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

                                                                 
Id                  Gekoppeld item - omschrijving 2              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01                  --                                           
02                  --                                           
03                  --                                           
04                  --                                           
05                  --                                           

06                  --                                           
07                  --                                           
08                  --                                           
09                  --                                           
10                  --                                           
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Model:eerste model
Groep:hoofdgroep
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

                                                                                                                         
Id             Omschrijving                                              X-1             Y-1            Oppervlak      Bf
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01             Maneschijnsweg                                      222316,85       477681,34              5971,87    0,00
02             Oude Deventerweg                                    222325,85       477685,06              3302,79    0,00
03             Deventerweg                                         222128,96       477042,26             14101,82    0,00
04             Terreinverharding                                   222435,33       477432,61              5393,87    0,00
05             Terreinverharding                                   222241,79       477443,57              1004,43    0,00
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  LEGENDA

  
Bodemgebied

  

Gebouw

  

Ontvanger

  

0 m 100 m

schaal = 1 : 5000

oorsprong = 222200, 477000



Model:eerste model
Groep:hoofdgroep
Lijst van Ontvangers, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

                                                                                                                         
Id          Omschrijving                                            X           Y Maaiveld Hoogtedefinitie               
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01          Woning Manenschijnsweg 2                        222266,85   477436,85     0,00 Relatief                      
02          Woning Manenschijnsweg 3                        222220,05   477725,29     0,00 Relatief                      
03          Woning Manenschijnsweg 1                        222544,67   477224,11     0,00 Relatief                      
C01         Controlpeunt 50 m                               222511,05   477554,51     0,00 Relatief                      
C02         Controlpeunt 50 m                               222392,75   477417,60     0,00 Relatief                      

C03         Controlpeunt 50 m                               222568,80   477377,54     0,00 Relatief                      
C04         Controlpeunt 50 m                               222653,73   477514,10     0,00 Relatief                      
04          Woning Deventerweg 73                           223044,55   477440,64     0,00 Relatief                      
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Model:eerste model
Groep:hoofdgroep
Lijst van Ontvangers, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

                                                                                                                         
Id          Gevel       Geen reflectie item - omschrijving              Hoogte A   Hoogte B  Hoogte C  Hoogte D  Hoogte E
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01          05          Woning Maneschijnsweg 2                             1,50       5,00        --        --        --
02          10          Woning Maneschijnsweg 3                             1,50       5,00        --        --        --
03          09          Woning Maneschijnsweg 1                             1,50       5,00        --        --        --
C01         --          --                                                  5,00         --        --        --        --
C02         --          --                                                  5,00         --        --        --        --

C03         --          --                                                  5,00         --        --        --        --
C04         --          --                                                  5,00         --        --        --        --
04          --          --                                                  1,50       5,00        --        --        --
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Model:eerste model
Groep:hoofdgroep
Lijst van Ontvangers, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

                             
Id                   Hoogte F
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01                         --
02                         --
03                         --
C01                        --
C02                        --

C03                        --
C04                        --
04                         --
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  LEGENDA

  
Bodemgebied

  

Gebouw

  

Puntbron

  

0 m 20 m

schaal = 1 : 1000

oorsprong = 222410, 477360



Model:eerste model
Groep:RBS
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

                                                                                                                         
Id            Omschrijving                                               X             Y     Hoogte      Rel.H   Maaiveld
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01            Ventilator Stienen SGS- 92 - D4S                   222534,46     477485,91       6,00       6,00       0,00
02            Ventilator Stienen SGS- 92 - D4S                   222535,07     477484,08       6,00       6,00       0,00
03            Ventilator Stienen SGS- 92 - D4S                   222535,73     477482,44       6,00       6,00       0,00
04            Ventilator Stienen SGS- 92 - D4S                   222536,51     477480,66       6,00       6,00       0,00
05            Ventilator Stienen SGS- 92 - D4S                   222537,21     477479,02       6,00       6,00       0,00

06            Ventilator Stienen SGS- 92 - D4S                   222537,75     477477,39       6,00       6,00       0,00
07            Ventilator Stienen SGS- 92 - D4S                   222538,37     477476,07       6,00       6,00       0,00
08            Lossen bulkwagen veevoer                           222468,00     477432,65       1,00       1,00       0,00
09            Lossen biggen                                      222463,65     477452,54       1,00       1,00       0,00
10            Hogedrukspuit                                      222507,97     477438,18       1,00       1,00       0,00

11            Laden vleesvarkens                                 222540,26     477481,53       1,00       1,00       0,00
12            Kadavers laden (container                          222435,29     477433,52       1,00       1,00       0,00
13            Lossen zuren / laden spuiwater                     222544,21     477478,11       1,00       1,00       0,00
P01           Transport piek zwaar                               222433,66     477437,03       1,50       1,50       0,00
P02           Transport piek zwaar                               222469,95     477425,33       1,50       1,50       0,00

P03           Transport piek zwaar                               222546,44     477453,23       1,50       1,50       0,00
P04           Laden/lossen varkens piekgeluid                    222460,39     477453,23       1,50       1,50       0,00
P05           Laden/lossen varkens piekgeluid                    222542,34     477484,64       1,50       1,50       0,00
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Model:eerste model
Groep:RBS
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

                                                                                                                         
Id            Hoogtedefinitie                   Gevel         Geen reflectie item - omschrijving               Demp. ID  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01            Relatief                          --            --                                               --        
02            Relatief                          --            --                                               --        
03            Relatief                          --            --                                               --        
04            Relatief                          --            --                                               --        
05            Relatief                          --            --                                               --        

06            Relatief                          --            --                                               --        
07            Relatief                          --            --                                               --        
08            Relatief                          --            --                                               --        
09            Relatief                          --            --                                               --        
10            Relatief                          --            --                                               --        

11            Relatief                          --            --                                               --        
12            Relatief                          --            --                                               --        
13            Relatief                          --            --                                               --        
P01           Relatief                          --            --                                               --        
P02           Relatief                          --            --                                               --        

P03           Relatief                          --            --                                               --        
P04           Relatief                          --            --                                               --        
P05           Relatief                          --            --                                               --        
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Model:eerste model
Groep:RBS
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

                                                                                                                         
Id          Negeer demping - omschrijving                  Brontype            Richt.   Hoek  Cb(D)  Cb(A)  Cb(N)  Lwr 31
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01          --                                             Normaal               0,00 360,00   4,85   7,75  15,05      --
02          --                                             Normaal               0,00 360,00   4,85   7,75  15,05      --
03          --                                             Normaal               0,00 360,00   4,85   7,75  15,05      --
04          --                                             Normaal               0,00 360,00   4,85   7,75  15,05      --
05          --                                             Normaal               0,00 360,00   4,85   7,75  15,05      --

06          --                                             Normaal               0,00 360,00   4,85   7,75  15,05      --
07          --                                             Normaal               0,00 360,00   4,85   7,75  15,05      --
08          --                                             Normaal               0,00 360,00  12,39     --     --   69,00
09          --                                             Normaal               0,00 360,00  11,14     --     --    0,00
10          --                                             Normaal               0,00 360,00  14,15     --     --   50,00

11          --                                             Normaal               0,00 360,00   8,13     --     --   50,00
12          --                                             Normaal               0,00 360,00  21,95     --     --   56,60
13          --                                             Normaal               0,00 360,00  14,15     --     --   69,00
P01         --                                             Normaal               0,00 360,00 199,00     --     --   66,00
P02         --                                             Normaal               0,00 360,00 199,00     --     --   66,00

P03         --                                             Normaal               0,00 360,00 199,00     --     --   66,00
P04         --                                             Normaal               0,00 360,00 199,00     --     --   60,00
P05         --                                             Normaal               0,00 360,00 199,00     --     --   60,00
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Model:eerste model
Groep:RBS
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

                                                                                                                         
Id              Lwr 63     Lwr 125     Lwr 250     Lwr 500      Lwr 1k      Lwr 2k      Lwr 4k      Lwr 8k     Lwr Totaal
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01               62,00       71,00       75,00       82,00       83,00       79,00       74,00       64,00          87,08
02               62,00       71,00       75,00       82,00       83,00       79,00       74,00       64,00          87,08
03               62,00       71,00       75,00       82,00       83,00       79,00       74,00       64,00          87,08
04               62,00       71,00       75,00       82,00       83,00       79,00       74,00       64,00          87,08
05               62,00       71,00       75,00       82,00       83,00       79,00       74,00       64,00          87,08

06               62,00       71,00       75,00       82,00       83,00       79,00       74,00       64,00          87,08
07               62,00       71,00       75,00       82,00       83,00       79,00       74,00       64,00          87,08
08               70,40       82,40       93,90       95,60       96,40       97,00       94,80       93,80         103,24
09               58,00       71,70       80,90       85,50       86,40       87,90       82,10       71,60          92,36
10               51,80       67,80       72,90       79,30       81,70       84,30       83,00       80,70          89,27

11               50,00       55,00       87,00       95,00       97,00       99,00       95,00       85,00         103,03
12               69,80       80,90       89,40       94,80       97,00       94,20       91,00       86,90         101,28
13               70,40       82,40       93,90       95,60       96,40       97,00       94,80       93,80         103,24
P01              80,00       92,00       93,00      102,00      107,00      104,00       97,00       90,00         110,03
P02              80,00       92,00       93,00      102,00      107,00      104,00       97,00       90,00         110,03

P03              80,00       92,00       93,00      102,00      107,00      104,00       97,00       90,00         110,03
P04              75,00       91,00      105,00      107,00      110,00      111,00      109,00       95,00         115,93
P05              75,00       91,00      105,00      107,00      110,00      111,00      109,00       95,00         115,93
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Model:eerste model
Groep:hoofdgroep
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

                                                                                                                         
Id           Omschrijving                                            X-1          Y-1          X-n          Y-n     ISO H
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M01          Vrachtwagen voer                                  222433,88    477437,36    222470,53    477430,68      1,50
M02          Vrachtwagen biggen                                222433,72    477438,81    222508,69    477439,39      1,50
M03          Vrachtwagens vleesvarkens                         222434,05    477436,24    222540,07    477479,64      1,50
M04          Vrachtwagens aanvoer zuren/afvoer spuiwater       222434,87    477435,18    222542,75    477478,83      1,50
M05 INC      Vrachtwagens afvoer mest                          222433,51    477437,77    222549,70    477455,24      1,50
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Model:eerste model
Groep:hoofdgroep
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

                                                                                                                         
Id          ISO maaiveldhoogte  HDef.               Nodes            Lengte  Aantal(D)  Aantal(A)  Aantal(N)   Gem.snelhe
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M01                       0,00  Relatief                4             49,36          2         --         --           10
M02                       0,00  Relatief                4             94,63          2         --         --           10
M03                       0,00  Relatief                6            156,71          4         --         --           10
M04                       0,00  Relatief                6            157,88          2         --         --           10
M05 INC                   0,00  Relatief                4            138,49         10         --         --           10
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Model:eerste model
Groep:hoofdgroep
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

                                                                                                                         
Id          Max.afst.    Aant.puntb   Lwr 31   Lwr 63  Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500  Lwr 1k  Lwr 2k  Lwr 4k  Lwr 8k Lwr Totaal
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M01             10,00             5    66,67    76,89    85,90   91,63   96,81   97,78   92,03   92,00   80,60     102,04
M02             10,00            10    66,67    76,89    85,90   91,63   96,81   97,78   92,03   92,00   80,60     102,04
M03             10,00            16    66,67    76,89    85,90   91,63   96,81   97,78   92,03   92,00   80,60     102,04
M04             10,00            16    66,67    76,89    85,90   91,63   96,81   97,78   92,03   92,00   80,60     102,04
M05 INC         10,00            14    66,67    76,89    85,90   91,63   96,81   97,78   92,03   92,00   80,60     102,04
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Model: eerste model
Lijst van model eigenschappen

                                                                                                    
Model eigenschap                                                                                    
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------------
Omschrijving                                 eerste  model                                           
Verantwoordelijke                            rnijda m                                                
Rekenmethode                                 IL                                                     
Modelgrenzen                                 (22056 0,00, 476360,00) - (224460,00, 478700,00)        
                                                                                                    
Aangemaakt door                              rnijda m op 23-3-2010                                   
Laatst ingezien door                         rnijda m op 25-3-2010                                   
Model aangemaakt met                         Geonoi se V5.43                                         
                                                                                                    
Originele database                           Niet v an toepassing                                    
Originele omschrijving                       Niet v an toepassing                                    
Geïmporteerd door                            Niet v an toepassing                                    
                                                                                                    
Definitief                                   Niet v an toepassing                                    
Definitief verklaard door                    Niet v an toepassing                                    
                                                                                                    
Meteorologische correctie                    Toepas sen standaard, 5,0                               
Standaard bodemfactor                        0,9                                                    
Absorptie standaarden                        HMRI-I I.8                                              
Luchtdemping [dB/km]                         0,02 0 ,07 0,25 0,76 1,63 2,86 6,23 19,00 67,40         
Detailniveau resultaten ontvangers           Bronre sultaten                                         
Detailniveau resultaten grids                Groeps resultaten                                       
Rekenoptimalisatie aan                       Nee                                                    

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage III Resultaten overdrachtsberekeningen 
voorkeursalternatief (RBS) 

 
 
 
 



RBSLAr,LT

Model: eerste model - Gebied - def - Gebied
Bijdrage van Groep RBS op alle ontvangerpunten 
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

                                                                                                                         
Id            Omschrijving                                      Hoogte        Dag     Avond     Nacht    Etmaal        Li
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01_A          Woning Manenschijnsweg 2                             1,5       31,5      22,6      15,3      31,5      64,7
01_B          Woning Manenschijnsweg 2                             5,0       32,4      22,5      15,2      32,4      64,7
02_A          Woning Manenschijnsweg 3                             1,5       23,8      17,3      10,0      23,8      55,0
02_B          Woning Manenschijnsweg 3                             5,0       25,9      19,4      12,1      25,9      56,1
03_A          Woning Manenschijnsweg 1                             1,5       30,6      22,0      14,7      30,6      62,6

03_B          Woning Manenschijnsweg 1                             5,0       32,5      24,3      17,0      32,5      63,5
C01_A         Controlpeunt 50 m                                    5,0       47,4      39,3      32,0      47,4      69,4
C02_A         Controlpeunt 50 m                                    5,0       43,8      30,6      23,3      43,8      73,9
C03_A         Controlpeunt 50 m                                    5,0       44,9      36,4      29,1      44,9      70,6
C04_A         Controlpeunt 50 m                                    5,0       43,3      34,5      27,2      43,3      67,8

04_A          Woning Deventerweg 73                                1,5       26,0      15,5       8,2      26,0      53,3
04_B          Woning Deventerweg 73                                5,0       27,3      17,5      10,2      27,3      54,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Model: eerste model - Gebied - def - Gebied
Bijdrage van Groep RBS op ontvangerpunt C01_A - Controlpeunt 50 m
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

                                                                                                                         
Id           Omschrijving                                    Hoogte      Dag    Avond    Nacht   Etmaal       Li       Cm
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11           Laden vleesvarkens                                 1,0     44,9       --       --     44,9     54,3      1,2
13           Lossen zuren / laden spuiwater                     1,0     38,4       --       --     38,4     53,9      1,4
01           Ventilator Stienen SGS- 92 - D4S                   6,0     34,3     31,4     24,1     36,4     39,1      0,0
02           Ventilator Stienen SGS- 92 - D4S                   6,0     34,1     31,2     23,9     36,2     38,9      0,0
03           Ventilator Stienen SGS- 92 - D4S                   6,0     33,9     31,0     23,7     36,0     38,8      0,0

04           Ventilator Stienen SGS- 92 - D4S                   6,0     33,7     30,8     23,5     35,8     38,6      0,0
05           Ventilator Stienen SGS- 92 - D4S                   6,0     33,6     30,7     23,4     35,7     38,4      0,0
06           Ventilator Stienen SGS- 92 - D4S                   6,0     33,4     30,5     23,2     35,5     38,2      0,0
07           Ventilator Stienen SGS- 92 - D4S                   6,0     33,3     30,4     23,1     35,4     38,1      0,0
M03          Vrachtwagens vleesvarkens                          1,5     21,6       --       --     21,6     58,6      1,8

08           Lossen bulkwagen veevoer                           1,0     20,0       --       --     20,0     35,0      2,7
M04          Vrachtwagens aanvoer zuren/afvoer spuiwater        1,5     18,5       --       --     18,5     58,5      1,8
09           Lossen biggen                                      1,0     14,9       --       --     14,9     28,4      2,3
12           Kadavers laden (container                          1,0     14,5       --       --     14,5     39,3      2,9
M02          Vrachtwagen biggen                                 1,5     11,7       --       --     11,7     52,5      2,4

M01          Vrachtwagen voer                                   1,5     11,3       --       --     11,3     51,9      2,4
10           Hogedrukspuit                                      1,0      2,6       --       --      2,6     19,1      2,4
P05          Laden/lossen varkens piekgeluid                    1,5   -132,8       --       --   -132,8     67,0      0,8
P03          Transport piek zwaar                               1,5   -141,5       --       --   -141,5     59,5      2,0
P04          Laden/lossen varkens piekgeluid                    1,5   -145,6       --       --   -145,6     55,5      2,1

P01          Transport piek zwaar                               1,5   -157,1       --       --   -157,1     44,6      2,7
P02          Transport piek zwaar                               1,5   -160,0       --       --   -160,0     41,6      2,6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Totalen                                                                 47,4     39,3     32,0     47,4     69,4         

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Model: eerste model - Gebied - def - Gebied
Bijdrage van Groep RBS op ontvangerpunt C03_A - Controlpeunt 50 m
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

                                                                                                                         
Id           Omschrijving                                    Hoogte      Dag    Avond    Nacht   Etmaal       Li       Cm
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11           Laden vleesvarkens                                 1,0     41,7       --       --     41,7     52,0      2,2
13           Lossen zuren / laden spuiwater                     1,0     35,6       --       --     35,6     51,8      2,1
08           Lossen bulkwagen veevoer                           1,0     34,7       --       --     34,7     49,5      2,4
07           Ventilator Stienen SGS- 92 - D4S                   6,0     31,2     28,3     21,0     33,3     36,0      0,0
06           Ventilator Stienen SGS- 92 - D4S                   6,0     31,1     28,2     20,9     33,2     35,9      0,0

05           Ventilator Stienen SGS- 92 - D4S                   6,0     31,0     28,1     20,8     33,1     35,8      0,0
04           Ventilator Stienen SGS- 92 - D4S                   6,0     30,8     27,9     20,6     32,9     35,7      0,0
03           Ventilator Stienen SGS- 92 - D4S                   6,0     30,7     27,8     20,5     32,8     35,6      0,0
02           Ventilator Stienen SGS- 92 - D4S                   6,0     30,5     27,6     20,3     32,6     35,4      0,1
01           Ventilator Stienen SGS- 92 - D4S                   6,0     30,3     27,4     20,1     32,4     35,3      0,2

M03          Vrachtwagens vleesvarkens                          1,5     26,9       --       --     26,9     63,6      1,5
10           Hogedrukspuit                                      1,0     24,6       --       --     24,6     40,2      1,5
M04          Vrachtwagens aanvoer zuren/afvoer spuiwater        1,5     24,1       --       --     24,1     63,7      1,5
M02          Vrachtwagen biggen                                 1,5     19,8       --       --     19,8     60,1      1,8
12           Kadavers laden (container                          1,0     19,5       --       --     19,5     44,4      2,9

09           Lossen biggen                                      1,0     14,5       --       --     14,5     28,3      2,7
M01          Vrachtwagen voer                                   1,5     14,2       --       --     14,2     54,9      2,5
P05          Laden/lossen varkens piekgeluid                    1,5   -136,9       --       --   -136,9     64,1      2,1
P03          Transport piek zwaar                               1,5   -139,2       --       --   -139,2     60,7      0,9
P02          Transport piek zwaar                               1,5   -143,6       --       --   -143,6     57,4      2,0

P04          Laden/lossen varkens piekgeluid                    1,5   -145,7       --       --   -145,7     55,9      2,5
P01          Transport piek zwaar                               1,5   -147,2       --       --   -147,2     54,6      2,8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Totalen                                                                 44,9     36,4     29,1     44,9     70,6         

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Model: eerste model - Gebied - def - Gebied
Bijdrage van Groep RBS op ontvangerpunt C02_A - Controlpeunt 50 m
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

                                                                                                                         
Id           Omschrijving                                    Hoogte      Dag    Avond    Nacht   Etmaal       Li       Cm
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08           Lossen bulkwagen veevoer                           1,0     41,6       --       --     41,6     55,0      1,1
12           Kadavers laden (container                          1,0     34,6       --       --     34,6     56,5      0,0
09           Lossen biggen                                      1,0     34,4       --       --     34,4     46,8      1,2
06           Ventilator Stienen SGS- 92 - D4S                   6,0     27,6     24,7     17,4     29,7     34,0      1,5
05           Ventilator Stienen SGS- 92 - D4S                   6,0     27,6     24,7     17,4     29,7     34,0      1,5

07           Ventilator Stienen SGS- 92 - D4S                   6,0     27,6     24,7     17,4     29,7     34,0      1,5
M03          Vrachtwagens vleesvarkens                          1,5     28,5       --       --     28,5     64,5      0,8
M02          Vrachtwagen biggen                                 1,5     25,3       --       --     25,3     64,3      0,6
M04          Vrachtwagens aanvoer zuren/afvoer spuiwater        1,5     25,3       --       --     25,3     64,3      0,8
01           Ventilator Stienen SGS- 92 - D4S                   6,0     22,6     19,7     12,4     24,7     28,9      1,5

M01          Vrachtwagen voer                                   1,5     24,5       --       --     24,5     63,1      0,4
11           Laden vleesvarkens                                 1,0     23,3       --       --     23,3     34,6      3,1
02           Ventilator Stienen SGS- 92 - D4S                   6,0     21,0     18,1     10,8     23,1     27,4      1,5
03           Ventilator Stienen SGS- 92 - D4S                   6,0     19,3     16,4      9,1     21,4     25,7      1,5
04           Ventilator Stienen SGS- 92 - D4S                   6,0     19,0     16,1      8,8     21,1     25,3      1,5

13           Lossen zuren / laden spuiwater                     1,0     20,9       --       --     20,9     38,2      3,2
10           Hogedrukspuit                                      1,0     20,4       --       --     20,4     37,0      2,4
P04          Laden/lossen varkens piekgeluid                    1,5   -131,0       --       --   -131,0     68,8      0,8
P01          Transport piek zwaar                               1,5   -133,2       --       --   -133,2     65,8      0,0
P02          Transport piek zwaar                               1,5   -138,9       --       --   -138,9     60,9      0,8

P03          Transport piek zwaar                               1,5   -145,9       --       --   -145,9     56,0      2,9
P05          Laden/lossen varkens piekgeluid                    1,5   -149,2       --       --   -149,2     52,8      3,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Totalen                                                                 43,8     30,6     23,3     43,8     73,9         

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Model: eerste model - Gebied - def - Gebied
Bijdrage van Groep RBS op ontvangerpunt C04_A - Controlpeunt 50 m
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

                                                                                                                         
Id           Omschrijving                                    Hoogte      Dag    Avond    Nacht   Etmaal       Li       Cm
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11           Laden vleesvarkens                                 1,0     41,0       --       --     41,0     51,6      2,5
13           Lossen zuren / laden spuiwater                     1,0     34,4       --       --     34,4     51,0      2,4
04           Ventilator Stienen SGS- 92 - D4S                   6,0     29,6     26,7     19,4     31,7     34,9      0,5
07           Ventilator Stienen SGS- 92 - D4S                   6,0     28,9     26,0     18,7     31,0     34,2      0,5
05           Ventilator Stienen SGS- 92 - D4S                   6,0     28,9     26,0     18,7     31,0     34,2      0,5

06           Ventilator Stienen SGS- 92 - D4S                   6,0     28,9     26,0     18,7     31,0     34,2      0,5
03           Ventilator Stienen SGS- 92 - D4S                   6,0     28,8     25,9     18,6     30,9     34,2      0,5
02           Ventilator Stienen SGS- 92 - D4S                   6,0     28,8     25,9     18,6     30,9     34,1      0,5
01           Ventilator Stienen SGS- 92 - D4S                   6,0     28,8     25,9     18,6     30,9     34,1      0,5
08           Lossen bulkwagen veevoer                           1,0     21,0       --       --     21,0     36,9      3,5

M03          Vrachtwagens vleesvarkens                          1,5     20,8       --       --     20,8     58,8      2,7
M04          Vrachtwagens aanvoer zuren/afvoer spuiwater        1,5     18,0       --       --     18,0     58,9      2,7
12           Kadavers laden (container                          1,0     17,9       --       --     17,9     43,6      3,7
10           Hogedrukspuit                                      1,0     16,1       --       --     16,1     33,4      3,2
M02          Vrachtwagen biggen                                 1,5     12,7       --       --     12,7     54,4      3,3

09           Lossen biggen                                      1,0      7,1       --       --      7,1     21,7      3,5
M01          Vrachtwagen voer                                   1,5      6,6       --       --      6,6     48,3      3,5
P05          Laden/lossen varkens piekgeluid                    1,5   -136,6       --       --   -136,6     64,6      2,2
P03          Transport piek zwaar                               1,5   -145,0       --       --   -145,0     56,4      2,4
P02          Transport piek zwaar                               1,5   -149,0       --       --   -149,0     53,4      3,4

P01          Transport piek zwaar                               1,5   -150,2       --       --   -150,2     52,4      3,6
P04          Laden/lossen varkens piekgeluid                    1,5   -151,3       --       --   -151,3     51,1      3,4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Totalen                                                                 43,3     34,5     27,2     43,3     67,8         

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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RBSLAmax

LAmax totaal resultaten voor ontvangers
Model: eerste model
Groep: RBS

Identificatie                                                                                                    
Ontvanger             Omschrijving                         Hoogte             Dag           Avond           Nacht
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01_A                  Woning Manenschijnsweg 2                1,5            57,4            25,0            25,0
01_B                  Woning Manenschijnsweg 2                5,0            57,3            24,9            24,9
02_A                  Woning Manenschijnsweg 3                1,5            45,7            18,3            18,3
02_B                  Woning Manenschijnsweg 3                5,0            46,9            20,4            20,4
03_A                  Woning Manenschijnsweg 1                1,5            51,0            22,3            22,3

03_B                  Woning Manenschijnsweg 1                5,0            52,5            24,6            24,6
C01_A                 Controlpeunt 50 m                       5,0            66,2            39,1            39,1
C02_A                 Controlpeunt 50 m                       5,0            68,0            32,5            32,5
C03_A                 Controlpeunt 50 m                       5,0            62,1            36,0            36,0
C04_A                 Controlpeunt 50 m                       5,0            62,4            34,4            34,4

04_A                  Woning Deventerweg 73                   1,5            44,6            15,4            15,4
04_B                  Woning Deventerweg 73                   5,0            45,7            17,5            17,5
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RBSLAmax

LAmax resultaten per bron/groep voor ontvanger C02_A - Controlpeunt 50 m
Model: eerste model
Groep: RBS

Identificatie                                                                                                  
Bron/Groep            Omschrijving                          Dag           Avond           Nacht              Cm
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P04                   Laden/lossen varkens piek            68,0              --              --             0,7
P01                   Transport piek zwaar                 65,8              --              --             0,0
P02                   Transport piek zwaar                 60,1              --              --             0,8
M03                   Vrachtwagens vleesvarkens            56,7              --              --             0,0
M04                   Vrachtwagens aanvoer zure            56,7              --              --             0,0

M01                   Vrachtwagen voer                     56,7              --              --             0,0
M02                   Vrachtwagen biggen                   56,6              --              --             0,0
12                    Kadavers laden (container            56,5              --              --             0,0
08                    Lossen bulkwagen veevoer             53,9              --              --             1,1
P03                   Transport piek zwaar                 53,1              --              --             2,9

P05                   Laden/lossen varkens piek            49,8              --              --             3,0
09                    Lossen biggen                        45,6              --              --             1,2
13                    Lossen zuren / laden spui            35,0              --              --             3,2
10                    Hogedrukspuit                        34,5              --              --             2,4
06                    Ventilator Stienen SGS- 9            32,5            32,5            32,5             1,5

05                    Ventilator Stienen SGS- 9            32,5            32,5            32,5             1,5
07                    Ventilator Stienen SGS- 9            32,5            32,5            32,5             1,5
11                    Laden vleesvarkens                   31,5              --              --             3,1
01                    Ventilator Stienen SGS- 9            27,4            27,4            27,4             1,5
02                    Ventilator Stienen SGS- 9            25,8            25,8            25,8             1,5

03                    Ventilator Stienen SGS- 9            24,2            24,2            24,2             1,5
04                    Ventilator Stienen SGS- 9            23,8            23,8            23,8             1,5
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RBSLAmax

LAmax resultaten per bron/groep voor ontvanger 01_A - Woning Manenschijnsweg 2
Model: eerste model
Groep: RBS

Identificatie                                                                                                  
Bron/Groep            Omschrijving                          Dag           Avond           Nacht              Cm
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P04                   Laden/lossen varkens piek            57,4              --              --             4,2
P01                   Transport piek zwaar                 49,0              --              --             4,1
P02                   Transport piek zwaar                 47,0              --              --             4,3
P03                   Transport piek zwaar                 46,0              --              --             4,5
M03                   Vrachtwagens vleesvarkens            43,2              --              --             4,2

M02                   Vrachtwagen biggen                   43,1              --              --             4,2
M01                   Vrachtwagen voer                     43,1              --              --             4,2
M04                   Vrachtwagens aanvoer zure            41,6              --              --             4,2
08                    Lossen bulkwagen veevoer             41,0              --              --             4,4
P05                   Laden/lossen varkens piek            40,8              --              --             4,5

12                    Kadavers laden (container            39,0              --              --             4,3
09                    Lossen biggen                        32,8              --              --             4,4
13                    Lossen zuren / laden spui            25,8              --              --             4,5
02                    Ventilator Stienen SGS- 9            25,0            25,0            25,0             3,6
03                    Ventilator Stienen SGS- 9            25,0            25,0            25,0             3,6

01                    Ventilator Stienen SGS- 9            25,0            25,0            25,0             3,6
11                    Laden vleesvarkens                   24,0              --              --             4,5
04                    Ventilator Stienen SGS- 9            19,0            19,0            19,0             3,6
10                    Hogedrukspuit                        18,5              --              --             4,5
07                    Ventilator Stienen SGS- 9            13,1            13,1            13,1             3,6

06                    Ventilator Stienen SGS- 9            12,3            12,3            12,3             3,6
05                    Ventilator Stienen SGS- 9            11,9            11,9            11,9             3,6
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8.4844/28-10-10 

Bijlage IV Invoergegevens en rekenresultaten 
incidentele bedrijfssituatie (INC) 



M
aneschijnsw

eg

M
aneschijnsw

eg

M05 INC

M05 INC
14 INC

Invoergegevens rekenmodel
Incidentele bedrijfssituatie afvoer mest

Industrielawaai - IL, Gebied - versie van Gebied - eerste model [R:\Proj-P\8-4844 LTO GO + LO Noteboom Holten\Geluid\Rekenmodel Noteboom\] , Geonoise V5.43

  LEGENDA

  
Bodemgebied

  

Gebouw

  

Mobiele bron

  

Puntbron

  

0 m 20 m

schaal = 1 : 1000

oorsprong = 222410, 477360



Model:eerste model
Groep:INC afvoer mest
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

                                                                                                                         
Id            Omschrijving                                               X             Y     Hoogte      Rel.H   Maaiveld
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 INC        Ladenmest (verdringerpomp)                         222551,54     477457,70       1,50       1,50       0,00
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Model:eerste model
Groep:INC afvoer mest
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

                                                                                                                         
Id            Hoogtedefinitie                   Gevel         Geen reflectie item - omschrijving               Demp. ID  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 INC        Relatief                          --            --                                               --        
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Model:eerste model
Groep:INC afvoer mest
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

                                                                                                                         
Id          Negeer demping - omschrijving                  Brontype            Richt.   Hoek  Cb(D)  Cb(A)  Cb(N)  Lwr 31
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 INC      --                                             Normaal               0,00 360,00   8,91     --     --   62,00
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Model:eerste model
Groep:INC afvoer mest
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

                                                                                                                         
Id              Lwr 63     Lwr 125     Lwr 250     Lwr 500      Lwr 1k      Lwr 2k      Lwr 4k      Lwr 8k     Lwr Totaal
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 INC           75,00       90,00       91,00       90,00       98,00      100,00       96,00       91,00         103,95
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Model:eerste model
Groep:INC afvoer mest
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

                                                                                                                         
Id           Omschrijving                                            X-1          Y-1          X-n          Y-n     ISO H
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M05 INC      Vrachtwagens afvoer mest                          222433,51    477437,77    222549,70    477455,24      1,50
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Model:eerste model
Groep:INC afvoer mest
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

                                                                                                                         
Id          ISO maaiveldhoogte  HDef.               Nodes            Lengte  Aantal(D)  Aantal(A)  Aantal(N)   Gem.snelhe
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M05 INC                   0,00  Relatief                4            138,49         10         --         --           10
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Model:eerste model
Groep:INC afvoer mest
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

                                                                                                                         
Id          Max.afst.    Aant.puntb   Lwr 31   Lwr 63  Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500  Lwr 1k  Lwr 2k  Lwr 4k  Lwr 8k Lwr Totaal
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M05 INC         10,00            14    66,67    76,89    85,90   91,63   96,81   97,78   92,03   92,00   80,60     102,04
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INCLAr,LT

Model: eerste model - Gebied - def - Gebied
Bijdrage van hoofdgroep op alle ontvangerpunten 
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

                                                                                                                         
Id            Omschrijving                                      Hoogte        Dag     Avond     Nacht    Etmaal        Li
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01_A          Woning Manenschijnsweg 2                             1,5       32,7      22,6      15,3      32,7      65,1
01_B          Woning Manenschijnsweg 2                             5,0       34,5      22,5      15,2      34,5      65,2
02_A          Woning Manenschijnsweg 3                             1,5       24,1      17,3      10,0      24,1      55,3
02_B          Woning Manenschijnsweg 3                             5,0       26,2      19,4      12,1      26,2      56,4
03_A          Woning Manenschijnsweg 1                             1,5       33,8      22,0      14,7      33,8      63,3

03_B          Woning Manenschijnsweg 1                             5,0       35,3      24,3      17,0      35,3      64,1
C01_A         Controlpeunt 50 m                                    5,0       48,6      39,3      32,0      48,6      69,6
C02_A         Controlpeunt 50 m                                    5,0       45,1      30,6      23,3      45,1      74,4
C03_A         Controlpeunt 50 m                                    5,0       46,2      36,4      29,1      46,2      71,3
C04_A         Controlpeunt 50 m                                    5,0       44,7      34,5      27,2      44,7      68,2

04_A          Woning Deventerweg 73                                1,5       26,2      15,5       8,2      26,2      53,8
04_B          Woning Deventerweg 73                                5,0       27,5      17,5      10,2      27,5      55,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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INCLAr,LT

Model: eerste model - Gebied - def - Gebied
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt C01_A - Controlpeunt 50 m
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

                                                                                                                         
Id           Omschrijving                                    Hoogte      Dag    Avond    Nacht   Etmaal       Li       Cm
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11           Laden vleesvarkens                                 1,0     44,9       --       --     44,9     54,3      1,2
14 INC       Ladenmest (verdringerpomp)                         1,5     42,3       --       --     42,3     53,1      1,9
13           Lossen zuren / laden spuiwater                     1,0     38,4       --       --     38,4     53,9      1,4
01           Ventilator Stienen SGS- 92 - D4S                   6,0     34,3     31,4     24,1     36,4     39,1      0,0
02           Ventilator Stienen SGS- 92 - D4S                   6,0     34,1     31,2     23,9     36,2     38,9      0,0

03           Ventilator Stienen SGS- 92 - D4S                   6,0     33,9     31,0     23,7     36,0     38,8      0,0
04           Ventilator Stienen SGS- 92 - D4S                   6,0     33,7     30,8     23,5     35,8     38,6      0,0
05           Ventilator Stienen SGS- 92 - D4S                   6,0     33,6     30,7     23,4     35,7     38,4      0,0
06           Ventilator Stienen SGS- 92 - D4S                   6,0     33,4     30,5     23,2     35,5     38,2      0,0
07           Ventilator Stienen SGS- 92 - D4S                   6,0     33,3     30,4     23,1     35,4     38,1      0,0

M05 INC      Vrachtwagens afvoer mest                           1,5     21,9       --       --     21,9     55,2      2,2
M03          Vrachtwagens vleesvarkens                          1,5     21,6       --       --     21,6     58,6      1,8
08           Lossen bulkwagen veevoer                           1,0     20,0       --       --     20,0     35,0      2,7
M04          Vrachtwagens aanvoer zuren/afvoer spuiwater        1,5     18,5       --       --     18,5     58,5      1,8
09           Lossen biggen                                      1,0     14,9       --       --     14,9     28,4      2,3

12           Kadavers laden (container                          1,0     14,5       --       --     14,5     39,3      2,9
M02          Vrachtwagen biggen                                 1,5     11,7       --       --     11,7     52,5      2,4
M01          Vrachtwagen voer                                   1,5     11,3       --       --     11,3     51,9      2,4
10           Hogedrukspuit                                      1,0      2,6       --       --      2,6     19,1      2,4
P05          Laden/lossen varkens piekgeluid                    1,5   -132,8       --       --   -132,8     67,0      0,8

P03          Transport piek zwaar                               1,5   -141,5       --       --   -141,5     59,5      2,0
P04          Laden/lossen varkens piekgeluid                    1,5   -145,6       --       --   -145,6     55,5      2,1
P01          Transport piek zwaar                               1,5   -157,1       --       --   -157,1     44,6      2,7
P02          Transport piek zwaar                               1,5   -160,0       --       --   -160,0     41,6      2,6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Totalen                                                                 48,6     39,3     32,0     48,6     69,6         

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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INCLAr,LT

Model: eerste model - Gebied - def - Gebied
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt C03_A - Controlpeunt 50 m
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

                                                                                                                         
Id           Omschrijving                                    Hoogte      Dag    Avond    Nacht   Etmaal       Li       Cm
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11           Laden vleesvarkens                                 1,0     41,7       --       --     41,7     52,0      2,2
14 INC       Ladenmest (verdringerpomp)                         1,5     39,7       --       --     39,7     49,7      1,0
13           Lossen zuren / laden spuiwater                     1,0     35,6       --       --     35,6     51,8      2,1
08           Lossen bulkwagen veevoer                           1,0     34,7       --       --     34,7     49,5      2,4
07           Ventilator Stienen SGS- 92 - D4S                   6,0     31,2     28,3     21,0     33,3     36,0      0,0

06           Ventilator Stienen SGS- 92 - D4S                   6,0     31,1     28,2     20,9     33,2     35,9      0,0
05           Ventilator Stienen SGS- 92 - D4S                   6,0     31,0     28,1     20,8     33,1     35,8      0,0
04           Ventilator Stienen SGS- 92 - D4S                   6,0     30,8     27,9     20,6     32,9     35,7      0,0
03           Ventilator Stienen SGS- 92 - D4S                   6,0     30,7     27,8     20,5     32,8     35,6      0,0
02           Ventilator Stienen SGS- 92 - D4S                   6,0     30,5     27,6     20,3     32,6     35,4      0,1

01           Ventilator Stienen SGS- 92 - D4S                   6,0     30,3     27,4     20,1     32,4     35,3      0,2
M05 INC      Vrachtwagens afvoer mest                           1,5     30,5       --       --     30,5     63,1      1,4
M03          Vrachtwagens vleesvarkens                          1,5     26,9       --       --     26,9     63,6      1,5
10           Hogedrukspuit                                      1,0     24,6       --       --     24,6     40,2      1,5
M04          Vrachtwagens aanvoer zuren/afvoer spuiwater        1,5     24,1       --       --     24,1     63,7      1,5

M02          Vrachtwagen biggen                                 1,5     19,8       --       --     19,8     60,1      1,8
12           Kadavers laden (container                          1,0     19,5       --       --     19,5     44,4      2,9
09           Lossen biggen                                      1,0     14,5       --       --     14,5     28,3      2,7
M01          Vrachtwagen voer                                   1,5     14,2       --       --     14,2     54,9      2,5
P05          Laden/lossen varkens piekgeluid                    1,5   -136,9       --       --   -136,9     64,1      2,1

P03          Transport piek zwaar                               1,5   -139,2       --       --   -139,2     60,7      0,9
P02          Transport piek zwaar                               1,5   -143,6       --       --   -143,6     57,4      2,0
P04          Laden/lossen varkens piekgeluid                    1,5   -145,7       --       --   -145,7     55,9      2,5
P01          Transport piek zwaar                               1,5   -147,2       --       --   -147,2     54,6      2,8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Totalen                                                                 46,2     36,4     29,1     46,2     71,3         

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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INCLAr,LT

Model: eerste model - Gebied - def - Gebied
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt C02_A - Controlpeunt 50 m
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

                                                                                                                         
Id           Omschrijving                                    Hoogte      Dag    Avond    Nacht   Etmaal       Li       Cm
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08           Lossen bulkwagen veevoer                           1,0     41,6       --       --     41,6     55,0      1,1
14 INC       Ladenmest (verdringerpomp)                         1,5     37,7       --       --     37,7     49,7      3,0
12           Kadavers laden (container                          1,0     34,6       --       --     34,6     56,5      0,0
09           Lossen biggen                                      1,0     34,4       --       --     34,4     46,8      1,2
M05 INC      Vrachtwagens afvoer mest                           1,5     32,8       --       --     32,8     64,8      0,8

06           Ventilator Stienen SGS- 92 - D4S                   6,0     27,6     24,7     17,4     29,7     34,0      1,5
05           Ventilator Stienen SGS- 92 - D4S                   6,0     27,6     24,7     17,4     29,7     34,0      1,5
07           Ventilator Stienen SGS- 92 - D4S                   6,0     27,6     24,7     17,4     29,7     34,0      1,5
M03          Vrachtwagens vleesvarkens                          1,5     28,5       --       --     28,5     64,5      0,8
M02          Vrachtwagen biggen                                 1,5     25,3       --       --     25,3     64,3      0,6

M04          Vrachtwagens aanvoer zuren/afvoer spuiwater        1,5     25,3       --       --     25,3     64,3      0,8
01           Ventilator Stienen SGS- 92 - D4S                   6,0     22,6     19,7     12,4     24,7     28,9      1,5
M01          Vrachtwagen voer                                   1,5     24,5       --       --     24,5     63,1      0,4
11           Laden vleesvarkens                                 1,0     23,3       --       --     23,3     34,6      3,1
02           Ventilator Stienen SGS- 92 - D4S                   6,0     21,0     18,1     10,8     23,1     27,4      1,5

03           Ventilator Stienen SGS- 92 - D4S                   6,0     19,3     16,4      9,1     21,4     25,7      1,5
04           Ventilator Stienen SGS- 92 - D4S                   6,0     19,0     16,1      8,8     21,1     25,3      1,5
13           Lossen zuren / laden spuiwater                     1,0     20,9       --       --     20,9     38,2      3,2
10           Hogedrukspuit                                      1,0     20,4       --       --     20,4     37,0      2,4
P04          Laden/lossen varkens piekgeluid                    1,5   -131,0       --       --   -131,0     68,8      0,8

P01          Transport piek zwaar                               1,5   -133,2       --       --   -133,2     65,8      0,0
P02          Transport piek zwaar                               1,5   -138,9       --       --   -138,9     60,9      0,8
P03          Transport piek zwaar                               1,5   -145,9       --       --   -145,9     56,0      2,9
P05          Laden/lossen varkens piekgeluid                    1,5   -149,2       --       --   -149,2     52,8      3,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Totalen                                                                 45,1     30,6     23,3     45,1     74,4         

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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INCLAr,LT

Model: eerste model - Gebied - def - Gebied
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt C04_A - Controlpeunt 50 m
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden

                                                                                                                         
Id           Omschrijving                                    Hoogte      Dag    Avond    Nacht   Etmaal       Li       Cm
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11           Laden vleesvarkens                                 1,0     41,0       --       --     41,0     51,6      2,5
14 INC       Ladenmest (verdringerpomp)                         1,5     39,2       --       --     39,2     50,4      2,2
13           Lossen zuren / laden spuiwater                     1,0     34,4       --       --     34,4     51,0      2,4
04           Ventilator Stienen SGS- 92 - D4S                   6,0     29,6     26,7     19,4     31,7     34,9      0,5
07           Ventilator Stienen SGS- 92 - D4S                   6,0     28,9     26,0     18,7     31,0     34,2      0,5

05           Ventilator Stienen SGS- 92 - D4S                   6,0     28,9     26,0     18,7     31,0     34,2      0,5
06           Ventilator Stienen SGS- 92 - D4S                   6,0     28,9     26,0     18,7     31,0     34,2      0,5
03           Ventilator Stienen SGS- 92 - D4S                   6,0     28,8     25,9     18,6     30,9     34,2      0,5
02           Ventilator Stienen SGS- 92 - D4S                   6,0     28,8     25,9     18,6     30,9     34,1      0,5
01           Ventilator Stienen SGS- 92 - D4S                   6,0     28,8     25,9     18,6     30,9     34,1      0,5

M05 INC      Vrachtwagens afvoer mest                           1,5     23,0       --       --     23,0     57,1      3,0
08           Lossen bulkwagen veevoer                           1,0     21,0       --       --     21,0     36,9      3,5
M03          Vrachtwagens vleesvarkens                          1,5     20,8       --       --     20,8     58,8      2,7
M04          Vrachtwagens aanvoer zuren/afvoer spuiwater        1,5     18,0       --       --     18,0     58,9      2,7
12           Kadavers laden (container                          1,0     17,9       --       --     17,9     43,6      3,7

10           Hogedrukspuit                                      1,0     16,1       --       --     16,1     33,4      3,2
M02          Vrachtwagen biggen                                 1,5     12,7       --       --     12,7     54,4      3,3
09           Lossen biggen                                      1,0      7,1       --       --      7,1     21,7      3,5
M01          Vrachtwagen voer                                   1,5      6,6       --       --      6,6     48,3      3,5
P05          Laden/lossen varkens piekgeluid                    1,5   -136,6       --       --   -136,6     64,6      2,2

P03          Transport piek zwaar                               1,5   -145,0       --       --   -145,0     56,4      2,4
P02          Transport piek zwaar                               1,5   -149,0       --       --   -149,0     53,4      3,4
P01          Transport piek zwaar                               1,5   -150,2       --       --   -150,2     52,4      3,6
P04          Laden/lossen varkens piekgeluid                    1,5   -151,3       --       --   -151,3     51,1      3,4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Totalen                                                                 44,7     34,5     27,2     44,7     68,2         

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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INCLAmax

LAmax totaal resultaten voor ontvangers
Model: eerste model
Groep: hoofdgroep

Identificatie                                                                                                    
Ontvanger             Omschrijving                         Hoogte             Dag           Avond           Nacht
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01_A                  Woning Manenschijnsweg 2                1,5            57,4            25,0            25,0
01_B                  Woning Manenschijnsweg 2                5,0            57,3            24,9            24,9
02_A                  Woning Manenschijnsweg 3                1,5            45,7            18,3            18,3
02_B                  Woning Manenschijnsweg 3                5,0            46,9            20,4            20,4
03_A                  Woning Manenschijnsweg 1                1,5            51,0            22,3            22,3

03_B                  Woning Manenschijnsweg 1                5,0            52,5            24,6            24,6
C01_A                 Controlpeunt 50 m                       5,0            66,2            39,1            39,1
C02_A                 Controlpeunt 50 m                       5,0            68,0            32,5            32,5
C03_A                 Controlpeunt 50 m                       5,0            62,1            36,0            36,0
C04_A                 Controlpeunt 50 m                       5,0            62,4            34,4            34,4

04_A                  Woning Deventerweg 73                   1,5            44,6            15,4            15,4
04_B                  Woning Deventerweg 73                   5,0            45,7            17,5            17,5
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Bijlage V Indirecte hinder 
 



Reken en meetvoorschrift 
wegverkeerslawaai 2006

 

Datum : 25 maart 2010
Projectnaam : Varkenshouderij Mts. Noteboom
Projectnummer : 8,4844
Projectomschrijving : Akoestisch onderzoek mbt revisievergunningaanvraag
Waarneempunt : Zijgevel Maneschijnsweg 1
Periode : Dagperiode
Hoogte waarnemer (hw) : 1,5 m
Type wegdek: Asfalt Cwegdek lv:   0,0

Cwegdek zv:   0,0

Type motorvoertuigen Snelheid [km/u] Intensiteit [I/u]
Lichte motorvoertuigen 50,0 0,0
Middelzware motorvoertuigen 50,0 0,0
Zware motorvoertuigen 50,0 0,9

Afstand waarneempunt - rijlijn  (r)     [m] 15,0
Lengte geluidrefl. object(en) totaal  [m] 0,0
Afstand geluidrefl. object - rijlijn  [m] 0,0
Hoogte wegdek t.o.v. maaiveld (Hweg)   [m] 0,0
Deel onverhard bodemvlak                [-] 70,0
Afstand waarneempunt - midden kruispunt  [m] 0,0
Afstand waarneempunt - midden obstakel  [m] 0,0

 RESULTATEN VERKEERSLAWAAIBEREKENING

Emissiegetal  (E)  [dB(A)]  : 56,05
Kruispuntcorrectie (C kruispunt)  [dB(A)]  : 0,00
Obstakelcorrectie (Cobstakel)  [dB(A)]  : 0,00
Optrekcorrectie (C optrek)  [dB(A)]  : 0,00
Reflectieterm (Creflectie)  [dB(A)]  : 0,00
Afstandsterm (Dafstand)      [dB(A)]  : -11,76

Luchtdemping (Dlucht)  [dB(A)]  : 0,11
Bodemeffect (Dbodem)  [dB(A)]  : 2,65
Meteo-effect (Dmeteo)  [dB(A)]  : 0,82

+
Dempingsterm (Dextra) -3,59

LAeq   : 40,7
(Berekening uitgevoerd volgens standaard Rekenmethode I,
ex.art. 102 Wet Geluidhinder, zonder dag/nacht-correctie en
zonder aftrek ex.art. 103 Wet Geluidhinder)
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1 Inleiding 

In opdracht van LTO Noord Advies is door Geurts Technisch Adviseurs BV een 
luchtkwaliteitonderzoek uitgevoerd voor de te realiseren varkenshouderij gelegen aan de 
Maneschijnsweg te Holten (Gemeente Rijssen – Holten).  
 
Het onderzoek houdt verband met een MER (Milieueffectrapportage) en richt zich op de meest 
kritische stoffen in relatie tot het al dan niet overschrijden van de wettelijke grenswaarden, te weten 
fijnstof emissies (PM10) en emissies van stikstofdioxiden (NO2). 
 
In het onderzoek zijn mogelijke emissies van PM10 en NO2 als gevolg van de nieuw te bouwen 
varkenshouderij geïnventariseerd. Dit betreft zowel directe emissies ten gevolge van de activiteiten 
en transportbewegingen op het terrein als de indirecte emissies ten gevolge van aantrekkende 
verkeersbewegingen. Op basis van de inventarisatie zijn verspreidingsberekeningen uitgevoerd. De 
resultaten zijn vervolgens getoetst aan het Wet Luchtkwaliteit 2007.  
 
In voorliggende rapportage worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. Allereerst wordt  
de nieuwe situatie kort beschreven. Vervolgens wordt ingegaan op de relevantie van de 
alternatieven ten aanzien van PM10 en NO2 emissies. Op basis hiervan zijn 
verspreidingsberekeningen uitgevoerd. De resultaten van de verspreidingsberekeningen worden 
getoetst aan het Wet Luchtkwaliteit 2007. Tenslotte wordt de conclusie gepresenteerd.  
 
Berekeningen zijn uitgevoerd met het softwarepakket Geomilieu versie 1.61. 
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2 Bedrijfsomschrijving 

2.1 Algemeen 

Het bedrijf Mts. Noteboom is voornemens op de locatie gelegen aan de Maneschijnsweg te Holten 
een varkenshouderij te realiseren. De activiteiten van het agrarische bedrijf zijn grofweg het fokken 
van varkens. 
 
De PM10 emissies van het bedrijf betreffen emissies van fijnstof uit de stallen, bestaande uit huid-, 
mest-, voer- en strooiseldeeltjes die met de ventilatielucht naar buiten worden geblazen. Gegevens 
met betrekking tot bezetting van de stallen, wijze van ventileren zijn bekend uit informatie van 
LTO Noord Advies. Daarnaast vinden er PM10  emissies plaats ten gevolge van het ontluchten van 
de voersilo’s tijdens het vullen, de aantrekkende verkeersbewegingen en de transportbewegingen 
op het terrein zelf. 
 
De NO2  emissie betreffen emissies ten gevolge van de aantrekkende transportbewegingen naar de 
inrichting toe en het aantal transportbewegingen op het terrein zelf. Gegevens betreffende de soort 
en het aantal transportbewegingen binnen de inrichting en de verkeersaantrekkende werking zijn 
bekend uit informatie van LTO Noord Advies. De bijdrage aan de NO2  emissie van de Cv-ketels is 
te verwaarlozen. 
 
De PM2,5 emissie is in voorliggend onderzoek buiten beschouwing gelaten vanwege het feit dat 
betrouwbare gegevens ten aanzien van de normen en achtergrondconcentraties niet voorhanden 
zijn. De PM2,5 emissie betreft emissie van fijnstof uit de stallen, bestaande uit huid-, mest-, voer- en 
strooiseldeeltjes en door depositie van NH die in de atmosfeer wordt omgezet in NH4 deeltjes. 
 
De plattegrondtekening van Mts. Noteboom is in bijlage I weergegeven. 

2.2 Voorkeursalternatief 

Stalventilatie 
In de stal van Mts. Noteboom worden 2688 vleesvarkens gehuisvest. Stalventilatie vindt plaats 
door middel van ventilatoren van het type Stienen. De ventilatoren zijn continu in bedrijf en 
worden automatisch geregeld. Afhankelijk van de binnentemperatuur in de stallen worden de 
ventilatoren meer of minder belast. Met het installeren van luchtwassers achter de ventilatoren zal 
de PM10, PM2,5 en NH3 emissie aanzienlijk worden beperkt.  
 
Het emissiepunt van varkenshouderij Mts. Noteboom bevindt zich aan de oostzijde van de stal en is 
weergegeven in de situatietekening in bijlage II. In de situatietekening is tevens de inrichtingsgrens 
weergegeven.  
 
Transportbewegingen 
De transportbewegingen hebben betrekking op vrachtwagenbewegingen ten behoeve van het lossen 
van biggen, laden van varkens, het aanvoeren van veevoeders, het aanvoeren van zuren ten 
behoeve van de luchtwasinstallatie en het afvoeren van kadavers, mest en spuiwater van de 
luchtwassers. Transportbewegingen vinden van maandag tot en met zaterdag hoofdzakelijk plaats 
in de dagperiode.  
 
Aanvoer van voer vindt plaats met 56 vrachtwagens per jaar (112 bewegingen). Het lossen vindt 
plaats aan de voorzijde van het bedrijf (ten westen van de stal).  
 
Aanvoer van biggen vindt één maal per week plaats, 52 vrachtwagens per jaar (104 bewegingen). 
De biggen worden ten westen van de stal gelost.  
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Afvoer van vleesvarkens vindt één maal per week plaats met 2 vrachtwagens, 104 vrachtwagens 
per jaar (208 bewegingen). Het laden van vleesvarkens vindt ten oosten van de stal plaats.  
 
Afvoer van kadavers vindt maximaal 2 maal per week plaats, 104 vrachtwagens per jaar (208 
bewegingen). Deze vrachtwagens rijden niet het terrein op en worden derhalve alleen beschouwd 
bij de verkeersaantrekkende werking. 
 
Op jaarbasis worden 75 vrachtwagens met mest afgevoerd (150 bewegingen). Het laden van mest 
vindt op het oostelijke gedeelte van het terrein plaats bij de mestsilo.  
 
Aanvoer van zuren óf afvoer van spuitwater en aanvoer van overige hulpstoffen vindt één maal per 
week plaats, 52 vrachtwagens per jaar (104 bewegingen). Het lossen van zuren en het laden van 
spuiwater vindt ten oosten van de stal plaats.  

2.3 MER alternatieven en varianten 

In het kader van de Milieu Effect Rapportage (MER) wordt het effect van de voorgenomen 
alternatieven inzichtelijk gemaakt. Naast het voorkeursalternatief worden in het MER ook nog 
andere alternatieven beschreven. Deze hebben met name betrekking op de luchtwassers van de 
stallen. Onderstaande zijn de alternatieven samengevat: 
 
 Voorkeursalternatief: toepassing van chemische luchtwasser; 
 Alternatief combi luchtwasser: toepassing van gecombineerde luchtwassers; 
 Meest milieuvriendelijke alternatief: toepassing ICV en gecombineerde luchtwassers. 

 
Het verschil in de fijn stof emissies (PM10) in de verschillende varianten wordt veroorzaakt door de 
toepassing van de chemische luchtwasser in het voorkeursalternatief en de gecombineerde 
luchtwassers in het alternatief combi luchtwasser en het meest milieuvriendelijke alternatief.  
 
De NO2 emissie (alleen veroorzaakt door transportbewegingen) is voor alle varianten gelijk 
aangezien de verschillen in zuurgebruik en spuiwater productie ten gevolge van de varianten geen 
effect hebben op het aantal transporten omdat reeds is uitgegaan van een worst case situatie voor de 
zuuraanvoer en afvoer spuiwater.  

2.4 Uitgangspunten 

Uitgangspunten bij het luchtkwaliteitonderzoek:  
● Plattegrondtekening van de inrichting afkomstig van LTO Noord Advies; 
● Dimensionering luchtkanalen, wassers en ventilatoren afkomstig van LTO Noord Advies; 
● Wet Luchtkwaliteit 2007. De berekeningen zijn uitgevoerd over een periode van vijf jaar,  

over de periode 1995 t/m 2004. De verspreidingsberekeningen zijn uitgevoerd volgens het 
Nieuw Nationaal Model waarbij gebruik gemaakt is van het softwarepakket Geomilieu 
versie 1.61; 

● Bij de verspreidingsberekeningen is gebruik gemaakt van de meerjarige meteorologie (1995 
t/m 2004) en de GCN-data (Generieke Concentraties van Nederland) van deze periode. In de 
GCN-data zijn de achtergrondconcentraties voor de verschillende referentiejaren 
opgenomen; 

● Gerekend is voor de referentiejaren 2010, 2015 en 2020; 
● De ruwheidlengte is gesteld op 0,1; 
● Handreiking Wet Luchtkwaliteit en veehouderijen, augustus 2007; 
● “Emissiefactoren fijn stof veehouderij versie maart 2010” van het Ministerie van VROM; 
● Zeezoutcorrectie voor PM10 in de gemeente Rijssen - Holten is volgens de Ministeriele 

regeling ‘Beoordeling luchtkwaliteit 2007, gesteld op 3 µg/m3 en een correctie van zes dagen 
voor de overschrijding van de 24-uursgemiddelde per jaar; 

● Oorsprong van het plangebied in Amersfoortse coördinaten is x: 222455 en y: 477395. 
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3 Wet Luchtkwaliteit 2007 

 
De Europese Unie heeft in 1999 luchtkwaliteitsnormen vastgesteld. De grenswaarden gelden 
Europabreed en zijn geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving; Wet Luchtkwaliteit 2007. Het 
uitgangspunt is dat de grenswaarden voor de verschillende genoemde stoffen in acht dienen te 
worden genomen.  
 
In de Wet Luchtkwaliteit 2007 is een grenswaarde voor jaargemiddelde en een grenswaarde voor 
het aantal overschrijdingsdagen van de PM10, PM2,5 en NO2 concentratie opgenomen. Beide dienen 
ter bescherming van de menselijke gezondheid.  
 
De grenswaarde als jaargemiddelde voor PM10 is 40 μg/m3. De grenswaarde voor PM10 als 24-
uursgemiddelde die vijfendertig keer per jaar mag worden overschreden is 50 μg/m3 .  
 
De grenswaarde van NO2 emissie is 40 µg/m3 . De grenswaarde van NO2 die als 24-
uursgemiddelde die achttien keer per jaar mag worden overschreden is 200 μg/m3 . 
 
Conform de gewijzigde Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (RBL) vindt toetsing plaats op de 
grens van de inrichting. In de huidige formulering en de toelichting bij artikel 74 ligt de nadruk ten 
onrechte op het zodanig bepalen van de luchtkwaliteit rond inrichtingen dat een uitkomst wordt 
verkregen die representatief is voor een gebied van (minimaal) 250 bij 250 meter. Uitgangspunt is 
echter dat de luchtkwaliteit wordt vastgesteld op plaatsen waar mensen worden blootgesteld, en wel 
zodanig dat een goed beeld wordt verkregen van de luchtkwaliteit ter plaatse. 
 
Aanvullend op de rekenpunten op de terreingrens zijn immissie berekeningen voor PM10 en NO2 
uitgevoerd ter plaatse van de dichtstbijzijnde woningen in de omgeving van Mts. Noteboom. 
Bovendien zijn PM10 contouren bepaald tot een afstand van circa 75 meter vanaf de terreingrens 
om de fijn stof immissies inzichtelijk te maken. 
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4 Emissies PM10 en NO2 

4.1 Emissies stal vleesvarkens (PM10) 

4.1.1 Voorkeursalternatief 

Het centraal afzuigsysteem van de stallen wordt aangesloten op een chemische luchtwasser met 1 
emissiepunt. Overeenkomstig de publicatie “Emissiefactoren fijn stof veehouderij versie maart 
2010” van het Ministerie van VROM zijn de in de onderstaande vermelde opgenomen 
emissiefactoren gehanteerd.  
 

Emissie PM10 Diercategorie Emissie factor* 
(gram/dier/jaar) 

Aantal 
dieren 

Rav – 
nummer* gram/uur kg/s 

Emissiepunt A 
Vleesvarkens 99 2688 D.3.2.9 30,38 8,44 * 10-6 

Totale stofemissie voorkeursalternatief  30,38 8,44 * 10-6 

Tabel 1: Overzicht van de stofemissie voorkeursalternatief Mts. Noteboom 
* De vermelde emissiefactoren zijn afkomstig uit “Emissiefactoren fijn stof veehouderij versie maart 2010” 
van het Ministerie van VROM 
 
In onderstaande tabel zijn de relevante parameters uit de dimensionering van de luchtwassers 
samengevat voor het voorkeursalternatief. 
 
Emissiepunt Emissie 

Hoogte 
[m] 

Emissie 
Diameter 

[m] 

Uittree 
Snelheid 
[Nm3/s] 

Emissiepunt  5,75 4,54 1,42 
Tabel 2: Dimensionering luchtwasser voorkeursalternatief Mts. Noteboom 

4.1.2 Alternatief combiluchtwasser 

Het centraal afzuigsysteem van de stal wordt aangesloten op een combiwasser. Ten opzichte van 
het voorkeursalternatief wijzigt de emissie van fijn stof zoals omschreven in de publicatie 
“Emissiefactoren fijn stof veehouderij versie maart 2010” van het Ministerie van VROM.  
 

Emissie PM10 Diercategorie Emissie factor* 
(gram/dier/jaar) 

Aantal 
dieren 

Rav – 
nummer* gram/uur kg/s 

Emissiepunt A 
Vleesvarkens 31 2688 D.3.2.15 9,51 2,64 * 10-6 

Totale stofemissie alternatief combiluchtwasser 9,51 2,64 * 10-6 

Tabel 3: Overzicht van de stofemissie alternatief combiluchtwasser Mts. Noteboom 
* De vermelde emissiefactoren zijn afkomstig uit “Emissiefactoren fijn stof veehouderij versie maart 2010” 
van het Ministerie van VROM 
 
In onderstaande tabel zijn de relevante parameters uit de dimensionering van de luchtwassers 
samengevat voor het alternatief combiluchtwasser. 
 
Emissiepunt Emissie 

Hoogte 
[m] 

Emissie 
Diameter 

[m] 

Uittree 
Snelheid 
[Nm3/s] 

Emissiepunt  5,75 4,54 1,42 
Tabel 4: Dimensionering luchtwasser alternatief combiluchtwasser Mts. Noteboom 
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4.1.3 Meest milieuvriendelijk alternatief (MMA) 

Voor wat betreft de fijn stof (PM10) emissie is het meest milieu vriendelijke alternatief gelijk aan 
het alternatief met combiluchtwasser. De emissiefactor uit “Emissiefactoren fijn stof veehouderij 
versie maart 2010” is gelijk.  

4.2 Emissies transportbewegingen (PM10 en NO2) 

4.2.1 Voorkeursalternatief, alternatief combiluchtwasser en MMA 

Aanvoer van voer vindt plaats met 56 vrachtwagens per jaar (112 bewegingen). Het lossen vindt 
plaats aan de voorzijde van het bedrijf (ten westen van de stal).  
 
Aanvoer van biggen vindt één maal per week plaats, 52 vrachtwagens per jaar (104 bewegingen). 
De biggen worden ten westen van de stal gelost.  
 
Afvoer van vleesvarkens vindt één maal per week plaats met 2 vrachtwagens, 104 vrachtwagens 
per jaar (208 bewegingen). Het laden van vleesvarkens vindt ten oosten van de stal plaats.  
 
Op jaarbasis worden 75 vrachtwagens met mest afgevoerd (150 bewegingen). Het laden van mest 
vindt op het oostelijke gedeelte van het terrein plaats bij de mestsilo.  
 
Aanvoer van zuren óf afvoer van spuitwater en aanvoer van overige hulpstoffen vindt één maal per 
week plaats, 52 vrachtwagens per jaar (104 bewegingen). Het lossen van zuren en het laden van 
spuiwater vindt ten oosten van de stal plaats. 
 

Aantal 
transport 

bewegingen 

Aantal transport 
bewegingen 

Activiteit Type voertuig 

Per jaar Per etmaal  
(op basis van 6 dagen p/week) 

Aanvoer voer Vrachtwagen 112 0,36 
Aanvoer biggen Vrachtwagen 104 0,33 
Afvoer vleesvarkens Vrachtwagen 104 0,33 
Afvoer mest Vrachtwagen 150 0,48 
Aanvoer zuren / 
afvoer spuiwater etc. 

Vrachtwagen 104 0,33 

Totaal (inclusief retourbeweging) 574 1,83 
Tabel 5:  Overzicht aantal transportbewegingen over het terrein in alle alternatieven  
 
De bijdrage van de PM10  emissie en de NO2 emissie, ten gevolge van de hierboven genoemde 
transportbewegingen op het terrein, aan de totale PM10 en  NO2 immissie zijn meegenomen in de 
verspreidingsberekening in Geomilieu versie 1.61. De wijze van modellering is opgenomen in de 
situatietekening in bijlage IV. De resultaten zijn eveneens weergegeven in bijlage IV. 
 
Bij de transportbewegingen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
● Transportsnelheid 10 km/uur; 
● Wegbreedte is 5 meter (minimale wegbreedte);  
● Wegtype ‘normaal’. 
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Aantrekkende verkeersbewegingen 

Afvoer van kadavers vindt maximaal 2 maal per week plaats, 104 vrachtwagens per jaar (208 
bewegingen). Deze vrachtwagens rijden niet het terrein op en worden derhalve alleen beschouwd 
bij de verkeersaantrekkende werking gezamenlijk met bovengenoemde transportbewegingen. 
 

Aantal 
transport 

bewegingen 

Aantal transport 
bewegingen 

Activiteit Type voertuigen 

Per jaar Per etmaal  
(op basis van 6 dagen p/week) 

Aanvoer voer Vrachtwagen 112 0,36 
Aanvoer biggen Vrachtwagen 104 0,33 
Afvoer vleesvarkens Vrachtwagen 104 0,33 
Afvoer mest Vrachtwagen 150 0,48 
Aanvoer zuren / 
afvoer spuiwater etc. 

Vrachtwagen 104 0,33 

Afvoer kadavers Vrachtwagen 208 0,67 
Totaal (inclusief retourbeweging) 782 2,51 

Tabel 6:  Overzicht aantal transportbewegingen (buiten het terrein) in alle alternatieven  
 
De invloed van aantrekkende verkeersbewegingen op de PM10 emissie en NO2 emissie zijn 
meegenomen in de verspreidingsberekening in Geomilieu versie 1.61. Dit betreft de aantrekkende 
verkeersbewegingen op de toegangsweg naar van Mts. Noteboom (Maneschijnsweg). 

Toelichting invoergegevens 
● Weg, type ‘normaal’; 
● Bij de verkeersintensiteit is uitgegaan van alle transportbewegingen van voertuigen die van 

en naar de inrichting rijden; 
● Er vindt geen stagnerend verkeer plaats; 
● Gemiddelde snelheid is 60 km/h; 
● Wegbreedte is 5 meter. 
 
De te berekenen concentraties voor NO2 worden alleen bepaald door de transportbewegingen. 
aangezien deze in de verschillende alternatieven niet afwijken van de voorgenomen situatie, zijn de 
berekeningen alleen uitgevoerd voor het voorkeursalternatief.  

4.3 Emissies vullen voersilo’s (PM10) 

Voor de berekeningen van de PM10 emissie is er van uitgegaan dat het vullen van de silo’s met 
droogvoer gedurende gemiddeld 0,5 uur per vracht.  
 
De grensmassastroom voor stof bedraagt 0,2 kg/uur, zoals vermeld in de Nederlandse Emissie 
Richtlijn. Bij een grensmassastroom < 0,2 kg/uur geldt een concentratie eis van 50 mg/m3. Bij een 
luchtsnelheid voor het vullen van de silo’s van 1200 m3/uur (bron: Vos Logistics) bedraagt de PM10 
emissie voor het ontluchten van de silo’s 0,06 kg/uur.  
 
Deze emissie vindt gedurende 56 transporten à 0,5 uur in het jaar plaats en is middels één puntbron 
(schoorsteen met emissie 0,0000167 kg/s) aan het rekenmodel in Geomilieu toegevoegd. 
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5 Verspreidingsberekeningen  

5.1 Uitgangspunten rekenmodel 

Teneinde de PM10  immissie en de NO2 immissie ter plaatse het gebied in de directe nabijheid van 
het bedrijf te bepalen en te controleren of aan het Wet Luchtkwaliteit kan worden voldaan, zijn 
overdrachtsberekeningen volgens de “Handreiking Nieuw Nationaal Model II” uitgevoerd. Hiertoe 
zijn in een rekenmodel de bronnen en objecten in coördinaten ingevoerd, voor de nieuwe situatie. 
Met behulp van het rekenmodel, aangevuld met specifieke bedrijfsvoeringgegevens, is in de directe 
omgeving de te verwachten immissie bepaald.  
 
De berekeningen zijn uitgevoerd voor de referentiejaren 2010, 2015 en 2020. Aanvullend zijn PM10 
contouren bepaald tot een afstand van circa 75 meter vanaf de terreingrens om de fijn stof 
immissies inzichtelijk te maken (referentiejaar 2010).  
 
De emissiepunten voor de ventilatie van de stallen en het vullen van de voersilo’s zijn als 
puntbronnen ingevoerd. Daarnaast zijn de transportbewegingen op het terrein en naar het terrein toe 
in het rekenmodel meegenomen. Voor de transportbewegingen op het terrein is een route 
gemodelleerd. Voor de aantrekkende verkeersbewegingen is de toevoerweg naar van Mts. 
Noteboom (Maneschijnsweg) in het model opgenomen.  
 
In het model van Geomilieu zijn de wettelijk toegestane correcties toegepast. Voor het aandeel 
zeezout in de lucht is een aftrek van 3 μg/ m3 van het jaargemiddelde concentratie PM10 en de 
aftrek van zes dagen voor het aantal overschrijdingen van 50 μg/ m3 als daggemiddelde PM10.  

5.2 Rekenresultaten voorkeursalternatief (PM10 en NO2) 

PM10 immissie     

De PM10 concentraties zijn berekend voor de referentiejaren 2010, 2015 en 2020 en zijn 
weergegeven in bijlage III. De invoergegevens van het rekenmodel zijn opgenomen in bijlage III. 
In de onderstaande tabel zijn de concentraties voor PM10  en de overschrijdingsdagen weergegeven 
van de toetsingspunten op de inrichtingsgrens. 
 

jaargemiddelde PM10 

concentratie inclusief 
achtergrondconcentratie 

(μg/m3) 

overschrijdingsdagen van het  
24 uurs gemiddelde 

nummer 

2010 2015 2020 2010 2015 2020 
01 19.9 19.0 17.7 11 10 9 
02 19.9 19.0 17.7 11 10 8 
03 20.1 19.2 17.9 12 10 9 
04 20.1 19.2 17.9 11 10 8 

Weg 10 19.8 18.9 17.6 11 10 8 
Tabel 7: Resultaten Geomilieu PM10 immissie met coördinaten gelegen op de inrichtinggrens. 
 
Zoals uit de tabel blijkt, wordt in het voorkeursalternatief op geen enkel punt op de inrichtingsgrens 
de grenswaarde voor de jaargemiddelde PM10 concentratie van 40 μg/m3 overschreden. Het 
maximaal aantal overschrijdingen voor daggemiddelde PM10 (maximaal vijfendertig per jaar) wordt 
eveneens niet overschreden.  
 
Op het wettelijk voorgeschreven toetsingspunt 10 meter vanaf de weg vindt geen overschrijding 
van de jaargemiddelde PM10 concentratie van 40 μg/m3 plaats. Tevens vindt op dit punt geen 
overschrijding plaats van het maximaal aantal overschrijdingen voor daggemiddelde PM10.  
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In onderstaande figuur zijn de contouren van het PM10 immissieniveau weergegeven met een 
receptorafstand van 25 meter (referentiejaar 2010).  
 

 
Figuur 1: Contouren PM10 – voorkeursalternatief 

NO2 immissie     

De NO2  concentraties en overschrijdingsdagen zijn berekend voor de referentiejaren, 2010, 2015 en 
2020 en zijn weergegeven in bijlage III. De invoergegevens van het rekenmodel zijn eveneens 
opgenomen in bijlage III. Opgemerkt dient te worden dat in het alternatief met combiwasser en het 
meest milieuvriendelijke alternatief de NO2 immissie gelijk is aan het voorkeursalternatief (§ 2.3). 
 

jaargemiddelde NO2 concentratie 
inclusief 

achtergrondconcentratie 
(μg/m3) 

overschrijdingsdagen van het 
uurgemiddelde 

nummer 

2010 2015 2020 2010 2015 2020 
01 15.7 13.8 10.9 0 0 0 
02 15.7 13.8 10.9 0 0 0 
03 15.7 13.8 10.9 0 0 0 
04 15.7 13.8 10.9 0 0 0 

Weg 10 15.7 13.8 10.9 0 0 0 
Tabel 8: Resultaten Geomilieu NO2 immissie met coördinaten gelegen op de inrichtinggrens 
 
Zoals uit de tabel blijkt, vindt in het voorkeursalternatief geen toename plaats ten opzichte van de 
achtergrondconcentratie van NO2. Op geen enkel punt op de inrichtingsgrens wordt de grenswaarde 
voor de jaargemiddelde NO2 concentratie van 40 μg/m3 overschreden. Het maximaal aantal 
overschrijdingen voor het uurgemiddelde NO2 (maximaal achttien dagen per jaar) wordt eveneens 
niet overschreden.  
 
Op het wettelijk voorgeschreven toetsingspunt 10 meter vanaf de weg vindt geen overschrijding 
van de jaargemiddelde NO2 concentratie van 40 μg/m3 plaats. Tevens vindt op dit punt geen 
overschrijding plaats van het maximaal aantal overschrijdingen voor het uurgemiddelde NO2. 
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5.3 Rekenresultaten (PM10) alternatief combiluchtwasser en MMA 

PM10 immissie     

De PM10 concentraties zijn berekend voor de referentiejaren 2010, 2015 en 2020 en zijn 
weergegeven in bijlage IV. De invoergegevens van het rekenmodel zijn opgenomen in bijlage IV. 
In de onderstaande tabel zijn de concentraties voor PM10  en de overschrijdingsdagen weergegeven 
van de toetsingspunten op de inrichtingsgrens. 
 

jaargemiddelde PM10 

concentratie inclusief 
achtergrondconcentratie 

(μg/m3) 

overschrijdingsdagen van het  
24 uurs gemiddelde 

nummer 

2010 2015 2020 2010 2015 2020 
01 19.8 18.9 17.6 11 10 8 
02 19.8 18.9 17.6 11 10 8 
03 19.9 19.0 17.7 11 10 8 
04 19.9 19.0 17.7 11 10 8 

Weg 10 19.8 18.9 17.6 11 10 8 
Tabel 9: Resultaten Geomilieu PM10 immissie met coördinaten gelegen op de inrichtinggrens. 
 
Zoals uit de tabel blijkt, wordt in het alternatief combiluchtwasser en het meest milieuvriendelijke 
alternatief op geen enkel punt op de inrichtingsgrens de grenswaarde voor de jaargemiddelde PM10 

concentratie van 40 μg/m3 overschreden. Het maximaal aantal overschrijdingen voor 
daggemiddelde PM10 (maximaal vijfendertig per jaar) wordt eveneens niet overschreden.  
 
Op het wettelijk voorgeschreven toetsingspunt 10 meter vanaf de weg vindt geen overschrijding 
van de jaargemiddelde PM10 concentratie van 40 μg/m3 plaats. Tevens vindt op dit punt geen 
overschrijding plaats van het maximaal aantal overschrijdingen voor daggemiddelde PM10.  
 
In onderstaande figuur zijn de contouren van het PM10 immissieniveau weergegeven met een 
receptorafstand van 25 meter (referentiejaar 2010).  
 

 
Figuur 2: Contouren PM10 – alternatief combiluchtwasser en meest milieuvriendelijke alternatief 
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6 Conclusie 

 
● In het kader van toetsing aan de Wet luchtkwaliteit 2007 zijn voor varkenshouderij Mts. 

Noteboom verspreidingsberekeningen voor PM10 en NO2 uitgevoerd.  
 
● De stofemissies (PM10) van varkenshouderij betreffen emissies van fijnstof uit de stallen, 

bestaande uit huid-, mest-, voer- en strooiseldeeltjes die met de ventilatielucht naar buiten 
worden geblazen. Daarnaast vindt er PM10 emissie plaats als gevolg van 
transportbewegingen op het terrein en naar het terrein toe. De inrichting bestaat uit één 
varkensstal.  

 
● De emissie van NO2 wordt bepaald door transportbewegingen op het terrein en naar het 

terrein toe.   
 
● Voor zowel het voorkeursalternatief als de alternatieven (MER) wordt de PM10 grenswaarde 

van 40 μg/m3 als jaargemiddelde nergens op of buiten de inrichtingsgrens overschreden. De 
PM10 grenswaarde van 50 μg/m3 als 24-uursgemiddelde wordt nergens op of buiten de 
inrichtingsgrens meer dan vijfendertig keer overschreden. De inrichting voldoet hiermee aan 
de grenswaarden uit de Wet milieubeheer. 

 
● Voor zowel het voorkeursalternatief als de alternatieven (MER) vindt geen toename ten 

opzichte van de achtergrondconcentratie van NO2 plaats en wordt de NO2 grenswaarde van 
40 μg/m3 als jaargemiddelde nergens op of buiten de inrichtingsgrens overschreden. De NO2 
grenswaarde van 200 μg/m3 als uurgemiddelde wordt nergens op of buiten de 
inrichtingsgrens meer dan achttien keer overschreden. De inrichting voldoet hiermee aan de 
grenswaarden uit de Wet milieubeheer. 
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Bijlage I Plattegrondtekening 
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Bijlage II Situatietekening 
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Bijlage III Voorkeursalternatief (VKA) 
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Model: 2010 - Contouren - VKA
versie van Gebied - mei 2010

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwalitei t - STACKS

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld HDef.
01 Stal Noteboom     5,90      0,00 Eigen waarde
03 Mestsilo Noteboom     3,00      0,00 Relatief
04 Bedrijfswoning Noteboom     6,00      0,00 Relatief

7-9-2010 8:33:48Geomilieu V1.61



Model: 2010 - Contouren - VKA
versie van Gebied - mei 2010

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Grids, voor rekenmethode Luchtkwaliteit -  STACKS

Naam Omschr. Maaiveld DeltaX DeltaY
01 Grid      0,00   25   25

7-9-2010 8:33:48Geomilieu V1.61



Model: 2010 - Contouren - VKA
versie van Gebied - mei 2010

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Luchtkwal iteit - STACKS

Naam Omschr. ISO H
inrichtingsgrens      0,00

7-9-2010 8:33:48Geomilieu V1.61



Model: 2010 - Contouren - VKA
versie van Gebied - mei 2010

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwal iteit - STACKS

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld HDef. Int. dia,. Ext. diam. Emis. NOx Emis. PM10
01 Emissiepunt     5,75      0,00 Relatief  4,54  4,64  0,00000000  0,00000844
02 Ontluchting voersilo's     5,00      0,00 Relatief  0,50  0,60  0,00000000  0,00001666

7-9-2010 8:33:48Geomilieu V1.61



Model: 2010 - Contouren - VKA
versie van Gebied - mei 2010

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwal iteit - STACKS

Naam Emis. SO2 Emis. Benz Emis. BaP Emis. CO Flux Gas temp. Warmte %NO2 Bedr. uren
01  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000   1,42  298,0    0,02   5,00 8760,00
02  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000   0,33  285,0    0,00   5,00   28,00

7-9-2010 8:33:48Geomilieu V1.61



Model: 2010 - Contouren - VKA
versie van Gebied - mei 2010

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwali teit - STACKS

Naam Omschr. Maaiveld HDef.
01 Toetsing terreingrens      0,00 Relatief
02 Toetsing terreingrens      0,00 Relatief
03 Toetsing terreingrens      0,00 Relatief
04 Toetsing terreingrens      0,00 Relatief
Weg 10 Toetsing 10 meter vanaf de weg      0,00 Relatief

7-9-2010 8:33:48Geomilieu V1.61



Model: 2010 - Contouren - VKA
versie van Gebied - mei 2010

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit -  STACKS

Naam Groep Item ID Grp ID Vorm X-1 Y-1 X-n Y-n M-1
01         401           0 Polylijn   222438,40   477437,82   222542,35   477475,76      0,00
02         402           0 Polylijn   222430,41   477436,46   222550,99   477153,71      0,00

7-9-2010 8:33:48Geomilieu V1.61



Model: 2010 - Contouren - VKA
versie van Gebied - mei 2010

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit -  STACKS

Naam M-n Vormpunten Lengte Min.lengte Max.lengte
01      0,00           5           153,30            21,03            82,30
02      0,00           2           307,39           307,39           307,39

7-9-2010 8:33:48Geomilieu V1.61



Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: 2010 - Contouren - VKA

Model eigenschap
Omschrijving 2010 - Contouren - VKA
Verantwoordelijke rnijdam
Rekenmethode STACKS
Modelgrenzen (222209,16, 477210,06) - (223044,55, 477737,55)
Aangemaakt door rnijdam op 25-3-2010
Laatst ingezien door rnijdam op 7-9-2010
Model aangemaakt met Geomilieu V1.31
Origineel project Niet van toepassing

Originele omschrijving Niet van toepassing
Geïmporteerd door Niet van toepassing
Definitief Niet van toepassing
Definitief verklaard door Niet van toepassing

Referentie jaar 2010
Meteo referentiepunt X:    -999,00  Y:    -999,00
Rekenperiode 1-1-1995 tot 31-12-2004
Stoffen NO2, PM10, SO2

Zeezout correctie 3
Weekend verkeersverdeling Werkdag
Verkeersverdeling zaterdag L: 0,82, M: 0,42, H 0,25
Verkeersverdeling zondag L: 0,79, M: 0,28, H 0,12
Terreinruwheid 0,1

Steekproef berekening Nee
Berekening met achtergrond Ja

7-9-2010 8:34:27Geomilieu V1.61



Rapport: Resultatentabel
Model: 2010 - VKA
Resultaten voor model: 2010 - VKA
Stof: PM10 - Fijn stof
Zeezout correctie: 3
Referentiejaar: 2010

Naam Omschrijving X-coördinaat Y-coördinaat Conc. [µg/m³] AG [µg/m³] BRON [µg/m³] # > limiet
04 Toetsing terreingrens 222605,43 477497,63 20,1 19,8 0,3 11
03 Toetsing terreingrens 222528,41 477511,28 20,1 19,8 0,3 12
02 Toetsing terreingrens 222525,48 477420,12 19,9 19,8 0,1 11
01 Toetsing terreingrens 222438,22 477432,80 19,9 19,8 0,2 11
Weg 10 Toetsing 10 meter vanaf d 222554,41 477183,43 19,8 19,8 0,0 11

7-9-2010 8:35:01Geomilieu V1.61



Rapport: Resultatentabel
Model: 2010 - VKA
Resultaten voor model: 2010 - VKA
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2010

Naam Omschrijving X-coördinaat Y-coördinaat Conc. [µg/m³] AG [µg/m³] BRON [µg/m³] # > limiet
04 Toetsing terreingrens 222605,43 477497,63 15,7 15,7 0,0 0
03 Toetsing terreingrens 222528,41 477511,28 15,7 15,7 0,0 0
02 Toetsing terreingrens 222525,48 477420,12 15,7 15,7 0,0 0
01 Toetsing terreingrens 222438,22 477432,80 15,7 15,7 0,0 0
Weg 10 Toetsing 10 meter vanaf d 222554,41 477183,43 15,7 15,7 0,0 0

7-9-2010 8:35:15Geomilieu V1.61



Rapport: Resultatentabel
Model: 2015 - VKA
Resultaten voor model: 2015 - VKA
Stof: PM10 - Fijn stof
Zeezout correctie: 3
Referentiejaar: 2015

Naam Omschrijving X-coördinaat Y-coördinaat Conc. [µg/m³] AG [µg/m³] BRON [µg/m³] # > limiet
04 Toetsing terreingrens 222605,43 477497,63 19,2 18,9 0,3 10
03 Toetsing terreingrens 222528,41 477511,28 19,2 18,9 0,3 10
02 Toetsing terreingrens 222525,48 477420,12 19,0 18,9 0,1 10
01 Toetsing terreingrens 222438,22 477432,80 19,0 18,9 0,1 10
Weg 10 Toetsing 10 meter vanaf d 222554,41 477183,43 18,9 18,9 0,0 10

7-9-2010 8:35:24Geomilieu V1.61



Rapport: Resultatentabel
Model: 2015 - VKA
Resultaten voor model: 2015 - VKA
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2015

Naam Omschrijving X-coördinaat Y-coördinaat Conc. [µg/m³] AG [µg/m³] BRON [µg/m³] # > limiet
04 Toetsing terreingrens 222605,43 477497,63 13,8 13,8 0,0 0
03 Toetsing terreingrens 222528,41 477511,28 13,8 13,8 0,0 0
02 Toetsing terreingrens 222525,48 477420,12 13,8 13,8 0,0 0
01 Toetsing terreingrens 222438,22 477432,80 13,8 13,8 0,0 0
Weg 10 Toetsing 10 meter vanaf d 222554,41 477183,43 13,8 13,8 0,0 0

7-9-2010 8:35:28Geomilieu V1.61



Rapport: Resultatentabel
Model: 2020 - VKA
Resultaten voor model: 2020 - VKA
Stof: PM10 - Fijn stof
Zeezout correctie: 3
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X-coördinaat Y-coördinaat Conc. [µg/m³] AG [µg/m³] BRON [µg/m³] # > limiet
04 Toetsing terreingrens 222605,43 477497,63 17,9 17,6 0,3 8
03 Toetsing terreingrens 222528,41 477511,28 17,9 17,6 0,3 9
02 Toetsing terreingrens 222525,48 477420,12 17,7 17,6 0,1 8
01 Toetsing terreingrens 222438,22 477432,80 17,7 17,6 0,1 9
Weg 10 Toetsing 10 meter vanaf d 222554,41 477183,43 17,6 17,6 0,0 8

7-9-2010 8:35:36Geomilieu V1.61



Rapport: Resultatentabel
Model: 2020 - VKA
Resultaten voor model: 2020 - VKA
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X-coördinaat Y-coördinaat Conc. [µg/m³] AG [µg/m³] BRON [µg/m³] # > limiet
04 Toetsing terreingrens 222605,43 477497,63 10,9 10,9 0,0 0
03 Toetsing terreingrens 222528,41 477511,28 10,9 10,9 0,0 0
02 Toetsing terreingrens 222525,48 477420,12 10,9 10,9 0,0 0
01 Toetsing terreingrens 222438,22 477432,80 10,9 10,9 0,0 0
Weg 10 Toetsing 10 meter vanaf d 222554,41 477183,43 10,9 10,9 0,0 0

7-9-2010 8:35:40Geomilieu V1.61
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Bijlage IV Alternatief combiluchtwasser en     
meest milieuvriendelijke alternatief 
(MMA) 
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Model: 2010 - Contouren - ACL - MMA
versie van Gebied - mei 2010

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwalitei t - STACKS

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld HDef.
01 Stal Noteboom     5,90      0,00 Eigen waarde
03 Mestsilo Noteboom     3,00      0,00 Relatief
04 Bedrijfswoning Noteboom     6,00      0,00 Relatief

7-9-2010 8:36:55Geomilieu V1.61



Model: 2010 - Contouren - ACL - MMA
versie van Gebied - mei 2010

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Grids, voor rekenmethode Luchtkwaliteit -  STACKS

Naam Omschr. Maaiveld DeltaX DeltaY
01 Grid      0,00   25   25

7-9-2010 8:36:55Geomilieu V1.61



Model: 2010 - Contouren - ACL - MMA
versie van Gebied - mei 2010

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Luchtkwal iteit - STACKS

Naam Omschr. ISO H
inrichtingsgrens      0,00

7-9-2010 8:36:55Geomilieu V1.61



Model: 2010 - Contouren - ACL - MMA
versie van Gebied - mei 2010

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwal iteit - STACKS

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld HDef. Int. dia,. Ext. diam. Emis. NOx Emis. PM10
01 Emissiepunt     5,75      0,00 Relatief  4,54  4,64  0,00000000  0,00000264
02 Ontluchting voersilo's     5,00      0,00 Relatief  0,50  0,60  0,00000000  0,00001666

7-9-2010 8:36:55Geomilieu V1.61



Model: 2010 - Contouren - ACL - MMA
versie van Gebied - mei 2010

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwal iteit - STACKS

Naam Emis. SO2 Emis. Benz Emis. BaP Emis. CO Flux Gas temp. Warmte %NO2 Bedr. uren
01  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000   1,42  298,0    0,02   5,00 8760,00
02  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000   0,33  285,0    0,00   5,00   28,00

7-9-2010 8:36:55Geomilieu V1.61



Model: 2010 - Contouren - ACL - MMA
versie van Gebied - mei 2010

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwali teit - STACKS

Naam Omschr. Maaiveld HDef.
01 Toetsing terreingrens      0,00 Relatief
02 Toetsing terreingrens      0,00 Relatief
03 Toetsing terreingrens      0,00 Relatief
04 Toetsing terreingrens      0,00 Relatief
Weg 10 Toetsing 10 meter vanaf de weg      0,00 Relatief

7-9-2010 8:36:55Geomilieu V1.61



Model: 2010 - Contouren - ACL - MMA
versie van Gebied - mei 2010

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit -  STACKS

Naam Groep Item ID Grp ID Vorm X-1 Y-1 X-n Y-n M-1
01         401           0 Polylijn   222438,40   477437,82   222542,35   477475,76      0,00
02         402           0 Polylijn   222430,41   477436,46   222550,99   477153,71      0,00

7-9-2010 8:36:55Geomilieu V1.61



Model: 2010 - Contouren - ACL - MMA
versie van Gebied - mei 2010

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit -  STACKS

Naam M-n Vormpunten Lengte Min.lengte Max.lengte
01      0,00           5           153,30            21,03            82,30
02      0,00           2           307,39           307,39           307,39

7-9-2010 8:36:55Geomilieu V1.61



Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: 2010 - Contouren - ACL - MMA

Model eigenschap
Omschrijving 2010 - Contouren - ACL - MMA
Verantwoordelijke rnijdam
Rekenmethode STACKS
Modelgrenzen (222209,16, 477210,06) - (223044,55, 477737,55)
Aangemaakt door rnijdam op 25-3-2010
Laatst ingezien door rnijdam op 7-9-2010
Model aangemaakt met Geomilieu V1.31
Origineel project Niet van toepassing

Originele omschrijving Niet van toepassing
Geïmporteerd door Niet van toepassing
Definitief Niet van toepassing
Definitief verklaard door Niet van toepassing

Referentie jaar 2010
Meteo referentiepunt X:    -999,00  Y:    -999,00
Rekenperiode 1-1-1995 tot 31-12-2004
Stoffen NO2, PM10, SO2

Zeezout correctie 3
Weekend verkeersverdeling Werkdag
Verkeersverdeling zaterdag L: 0,82, M: 0,42, H 0,25
Verkeersverdeling zondag L: 0,79, M: 0,28, H 0,12
Terreinruwheid 0,1

Steekproef berekening Nee
Berekening met achtergrond Ja

7-9-2010 8:37:00Geomilieu V1.61



Rapport: Resultatentabel
Model: 2010 - ACL - MMA
Resultaten voor model: 2010 - ACL - MMA
Stof: PM10 - Fijn stof
Zeezout correctie: 3
Referentiejaar: 2010

Naam Omschrijving X-coördinaat Y-coördinaat Conc. [µg/m³] AG [µg/m³] BRON [µg/m³] # > limiet
04 Toetsing terreingrens 222605,43 477497,63 19,9 19,8 0,1 11
03 Toetsing terreingrens 222528,41 477511,28 19,9 19,8 0,1 11
02 Toetsing terreingrens 222525,48 477420,12 19,8 19,8 0,1 11
01 Toetsing terreingrens 222438,22 477432,80 19,8 19,8 0,1 11
Weg 10 Toetsing 10 meter vanaf d 222554,41 477183,43 19,8 19,8 0,0 11

7-9-2010 8:37:45Geomilieu V1.61



Rapport: Resultatentabel
Model: 2010 - ACL - MMA
Resultaten voor model: 2010 - ACL - MMA
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2010

Naam Omschrijving X-coördinaat Y-coördinaat Conc. [µg/m³] AG [µg/m³] BRON [µg/m³] # > limiet
04 Toetsing terreingrens 222605,43 477497,63 15,7 15,7 0,0 0
03 Toetsing terreingrens 222528,41 477511,28 15,7 15,7 0,0 0
02 Toetsing terreingrens 222525,48 477420,12 15,7 15,7 0,0 0
01 Toetsing terreingrens 222438,22 477432,80 15,7 15,7 0,0 0
Weg 10 Toetsing 10 meter vanaf d 222554,41 477183,43 15,7 15,7 0,0 0

7-9-2010 8:37:49Geomilieu V1.61



Rapport: Resultatentabel
Model: 2015 - ACL - MMA
Resultaten voor model: 2015 - ACL - MMA
Stof: PM10 - Fijn stof
Zeezout correctie: 3
Referentiejaar: 2015

Naam Omschrijving X-coördinaat Y-coördinaat Conc. [µg/m³] AG [µg/m³] BRON [µg/m³] # > limiet
04 Toetsing terreingrens 222605,43 477497,63 19,0 18,9 0,1 10
03 Toetsing terreingrens 222528,41 477511,28 19,0 18,9 0,1 10
02 Toetsing terreingrens 222525,48 477420,12 18,9 18,9 0,1 10
01 Toetsing terreingrens 222438,22 477432,80 18,9 18,9 0,1 10
Weg 10 Toetsing 10 meter vanaf d 222554,41 477183,43 18,9 18,9 0,0 10

7-9-2010 8:37:56Geomilieu V1.61



Rapport: Resultatentabel
Model: 2015 - ACL - MMA
Resultaten voor model: 2015 - ACL - MMA
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2015

Naam Omschrijving X-coördinaat Y-coördinaat Conc. [µg/m³] AG [µg/m³] BRON [µg/m³] # > limiet
04 Toetsing terreingrens 222605,43 477497,63 13,8 13,8 0,0 0
03 Toetsing terreingrens 222528,41 477511,28 13,8 13,8 0,0 0
02 Toetsing terreingrens 222525,48 477420,12 13,8 13,8 0,0 0
01 Toetsing terreingrens 222438,22 477432,80 13,8 13,8 0,0 0
Weg 10 Toetsing 10 meter vanaf d 222554,41 477183,43 13,8 13,8 0,0 0

7-9-2010 8:38:00Geomilieu V1.61



Rapport: Resultatentabel
Model: 2020 - ACL - MMA
Resultaten voor model: 2020 - ACL - MMA
Stof: PM10 - Fijn stof
Zeezout correctie: 3
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X-coördinaat Y-coördinaat Conc. [µg/m³] AG [µg/m³] BRON [µg/m³] # > limiet
04 Toetsing terreingrens 222605,43 477497,63 17,7 17,6 0,1 8
03 Toetsing terreingrens 222528,41 477511,28 17,7 17,6 0,1 8
02 Toetsing terreingrens 222525,48 477420,12 17,6 17,6 0,1 8
01 Toetsing terreingrens 222438,22 477432,80 17,6 17,6 0,1 8
Weg 10 Toetsing 10 meter vanaf d 222554,41 477183,43 17,6 17,6 0,0 8

7-9-2010 8:38:07Geomilieu V1.61



Rapport: Resultatentabel
Model: 2020 - ACL - MMA
Resultaten voor model: 2020 - ACL - MMA
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X-coördinaat Y-coördinaat Conc. [µg/m³] AG [µg/m³] BRON [µg/m³] # > limiet
04 Toetsing terreingrens 222605,43 477497,63 10,9 10,9 0,0 0
03 Toetsing terreingrens 222528,41 477511,28 10,9 10,9 0,0 0
02 Toetsing terreingrens 222525,48 477420,12 10,9 10,9 0,0 0
01 Toetsing terreingrens 222438,22 477432,80 10,9 10,9 0,0 0
Weg 10 Toetsing 10 meter vanaf d 222554,41 477183,43 10,9 10,9 0,0 0

7-9-2010 8:38:11Geomilieu V1.61
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Projectdocument 
 
Datum 6 september 2010 
Auteur Ing. R.M. Nijdam 
Projectnummer 8.4844 
Betreft Aanvulling luchtkwaliteitonderzoek ten behoeve van varkenshouderij Mts. 

Noteboom aan de Maneschijnsweg te Holten 

1 Inleiding 

In opdracht van LTO Noord Advies is door Geurts Technisch Adviseurs BV een 
luchtkwaliteitonderzoek uitgevoerd voor de te realiseren varkenshouderij gelegen aan de 
Maneschijnsweg te Holten (kenmerk 8-4844 d.d. 12 mei 2010).  
 
Het onderzoek houdt verband met een MER (Milieueffectrapportage) en richt zich op de meest 
kritische stoffen in relatie tot het al dan niet overschrijden van de wettelijke grenswaarden, te weten 
fijnstof emissies (PM10) en emissies van stikstofdioxiden (NO2). In bovengenoemde rapportage zijn 
het voorkeursalternatief en de MER varianten omschreven. Aanvullens is in voorliggend project de 
maximale situatie inzichtelijk gemaakt.  

2 Uitgangspunten 

Voor de maximale situatie is uitgegaan van de worst case emissiefactor voor vleesvarkens 
overeenkomstig de publicatie “Emissiefactoren fijn stof veehouderij versie maart 2010” van het 
Ministerie van VROM. Er wordt hierbij vanuit gegaan dat er geen luchtwasser wordt geplaatst. 
Hiermee wijzigt ook de dimensionering van het emissiepunt 
 

Emissie PM10 Diercategorie Emissie factor* 
(gram/dier/jaar) 

Aantal 
dieren 

Rav – 
nummer* gram/uur kg/s 

Emissiepunt A 
Vleesvarkens 153 2688 D.3 46,95 13,04 * 10-6 

Totale stofemissie maximale situatief  46,95 13,04 * 10-6 

Tabel 1: Overzicht van de stofemissie maximale situatie Mts. Noteboom 
* De vermelde emissiefactoren zijn afkomstig uit “Emissiefactoren fijn stof veehouderij versie maart 2010” 
van het Ministerie van VROM 
 
Emissiepunt Emissie 

Hoogte 
[m] 

Emissie 
Diameter 

[m] 

Uittree 
Snelheid 
[Nm3/s] 

Emissiepunt  5,75 4,54 4 
Tabel 2: Dimensionering luchtwasser maximale situatie Mts. Noteboom 
 
De uitgangspunten met betrekking tot de verkeersbewegingen op het terrein en het vullen van de 
voersilo’s blijven ongewijzigd.  
 
De berekeningen zijn uitgevoerd voor de referentiejaren 2010, 2015 en 2020. Aanvullend zijn PM10 
contouren bepaald tot een afstand van circa 75 meter vanaf de terreingrens om de fijn stof 
immissies inzichtelijk te maken (referentiejaar 2010). 
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3 Rekenresultaten 

PM10 immissie     

De PM10 concentraties zijn berekend voor de referentiejaren 2010, 2015 en 2020 en zijn 
weergegeven in bijlage II. De invoergegevens van het rekenmodel zijn opgenomen in bijlage I. In 
de onderstaande tabel zijn de concentraties voor PM10  en de overschrijdingsdagen weergegeven 
van de toetsingspunten op de inrichtingsgrens. 
 

jaargemiddelde PM10 

concentratie inclusief 
achtergrondconcentratie 

(μg/m3) 

overschrijdingsdagen van het  
24 uurs gemiddelde 

nummer 

2010 2015 2020 2010 2015 2020 
01 19.9 19.0 17.7 11 10 8 
02 19.9 19.0 17.7 11 10 8 
03 20.0 19.1 17.8 12 10 8 
04 20.0 19.1 17.8 11 10 9 

Weg 10 19.8 18.9 17.6 11 10 8 
Tabel 3: Resultaten Geomilieu PM10 immissie met coördinaten gelegen op de inrichtinggrens. 
 
Zoals uit de tabel blijkt, wordt in het maximale alternatief op geen enkel punt op de 
inrichtingsgrens de grenswaarde voor de jaargemiddelde PM10 concentratie van 40 μg/m3 

overschreden. Het maximaal aantal overschrijdingen voor daggemiddelde PM10 (maximaal 
vijfendertig per jaar) wordt eveneens niet overschreden.  
 
Op het wettelijk voorgeschreven toetsingspunt 10 meter vanaf de weg vindt geen overschrijding 
van de jaargemiddelde PM10 concentratie van 40 μg/m3 plaats. Tevens vindt op dit punt geen 
overschrijding plaats van het maximaal aantal overschrijdingen voor daggemiddelde PM10. 
 
In onderstaande figuur zijn de contouren van het PM10 immissieniveau weergegeven met een 
receptorafstand van 25 meter (referentiejaar 2010).   
 

 
Figuur 1: Contouren PM10 – maximale situatie 
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NO2 immissie     

De NO2  concentraties en overschrijdingsdagen zijn berekend voor de referentiejaren, 2010, 2015 en 
2020 en zijn weergegeven in bijlage II. De invoergegevens van het rekenmodel opgenomen in 
bijlage I. 
 

jaargemiddelde NO2 concentratie 
inclusief 

achtergrondconcentratie 
(μg/m3) 

overschrijdingsdagen van het 
uurgemiddelde 

nummer 

2010 2015 2020 2010 2015 2020 
01 15.7 13.8 10.9 0 0 0 
02 15.7 13.8 10.9 0 0 0 
03 15.7 13.8 10.9 0 0 0 
04 15.7 13.8 10.9 0 0 0 

Weg 10 15.7 13.8 10.9 0 0 0 
Tabel 4: Resultaten Geomilieu NO2 immissie met coördinaten gelegen op de inrichtinggrens 
 
Zoals uit de tabel blijkt, vindt in het maximale alternatief geen toename plaats ten opzichte van de 
achtergrondconcentratie van NO2. Op geen enkel punt op de inrichtingsgrens wordt de grenswaarde 
voor de jaargemiddelde NO2 concentratie van 40 μg/m3 overschreden. Het maximaal aantal 
overschrijdingen voor het uurgemiddelde NO2 (maximaal achttien dagen per jaar) wordt eveneens 
niet overschreden.  
 
Op het wettelijk voorgeschreven toetsingspunt 10 meter vanaf de weg vindt geen overschrijding 
van de jaargemiddelde NO2 concentratie van 40 μg/m3 plaats. Tevens vindt op dit punt geen 
overschrijding plaats van het maximaal aantal overschrijdingen voor het uurgemiddelde NO2. 
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Bijlage I Invoergegevens maximale situatie 
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Model: 2010 - Contouren - Max
versie van Gebied - Aanvulling sept 2010

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwalitei t - STACKS

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld HDef.
01 Stal Noteboom     5,90      0,00 Eigen waarde
03 Mestsilo Noteboom     3,00      0,00 Relatief
04 Bedrijfswoning Noteboom     6,00      0,00 Relatief

6-9-2010 9:36:05Geomilieu V1.61



Model: 2010 - Contouren - Max
versie van Gebied - Aanvulling sept 2010

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Grids, voor rekenmethode Luchtkwaliteit -  STACKS

Naam Omschr. Maaiveld DeltaX DeltaY
01 Grid      0,00   25   25

6-9-2010 9:36:05Geomilieu V1.61



Model: 2010 - Contouren - Max
versie van Gebied - Aanvulling sept 2010

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Luchtkwal iteit - STACKS

Naam Omschr. ISO H
inrichtingsgrens      0,00

6-9-2010 9:36:05Geomilieu V1.61



Model: 2010 - Contouren - Max
versie van Gebied - Aanvulling sept 2010

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwal iteit - STACKS

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld HDef. Int. dia,. Ext. diam. Emis. NOx Emis. PM10
01 Emissiepunt     5,75      0,00 Relatief  4,54  4,64  0,00000000  0,00001304
02 Ontluchting voersilo's     5,00      0,00 Relatief  0,50  0,60  0,00000000  0,00001666

6-9-2010 9:36:05Geomilieu V1.61



Model: 2010 - Contouren - Max
versie van Gebied - Aanvulling sept 2010

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwal iteit - STACKS

Naam Emis. SO2 Emis. Benz Emis. BaP Emis. CO Flux Gas temp. Warmte %NO2 Bedr. uren
01  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000   4,00  298,0    0,07   5,00 8760,00
02  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000   0,33  285,0    0,00   5,00   28,00

6-9-2010 9:36:05Geomilieu V1.61



Model: 2010 - Contouren - Max
versie van Gebied - Aanvulling sept 2010

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwali teit - STACKS

Naam Omschr. Maaiveld HDef.
01 Toetsing terreingrens      0,00 Relatief
02 Toetsing terreingrens      0,00 Relatief
03 Toetsing terreingrens      0,00 Relatief
04 Toetsing terreingrens      0,00 Relatief
Weg 10 Toetsing 10 meter vanaf de weg      0,00 Relatief

6-9-2010 9:36:05Geomilieu V1.61



Model: 2010 - Contouren - Max
versie van Gebied - Aanvulling sept 2010

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit -  STACKS

Naam Groep Item ID Grp ID Vorm X-1 Y-1 X-n Y-n M-1
01         401           0 Polylijn   222438,40   477437,82   222542,35   477475,76      0,00
02         402           0 Polylijn   222430,41   477436,46   222550,99   477153,71      0,00

6-9-2010 9:36:05Geomilieu V1.61



Model: 2010 - Contouren - Max
versie van Gebied - Aanvulling sept 2010

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit -  STACKS

Naam M-n Vormpunten Lengte Min.lengte Max.lengte
01      0,00           5           153,30            21,03            82,30
02      0,00           2           307,39           307,39           307,39

6-9-2010 9:36:05Geomilieu V1.61



Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: 2010 - Contouren - Max

Model eigenschap
Omschrijving 2010 - Contouren - Max
Verantwoordelijke rnijdam
Rekenmethode STACKS
Modelgrenzen (222209,16, 477210,06) - (223044,55, 477737,55)
Aangemaakt door rnijdam op 25-3-2010
Laatst ingezien door rnijdam op 6-9-2010
Model aangemaakt met Geomilieu V1.31
Origineel project Niet van toepassing

Originele omschrijving Niet van toepassing
Geïmporteerd door Niet van toepassing
Definitief Niet van toepassing
Definitief verklaard door Niet van toepassing

Referentie jaar 2010
Meteo referentiepunt X:    -999,00  Y:    -999,00
Rekenperiode 1-1-1995 tot 31-12-2004
Stoffen NO2, PM10, SO2

Zeezout correctie 3
Weekend verkeersverdeling Werkdag
Verkeersverdeling zaterdag L: 0,82, M: 0,42, H 0,25
Verkeersverdeling zondag L: 0,79, M: 0,28, H 0,12
Terreinruwheid 0,1

Steekproef berekening Nee
Berekening met achtergrond Ja

6-9-2010 9:36:14Geomilieu V1.61
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Bijlage II Rekenresultaten maximale situatie 
 
 
 
 
 



Rapport: Resultatentabel
Model: 2010 - Max
Resultaten voor model: 2010 - Max
Stof: PM10 - Fijn stof
Zeezout correctie: 3
Referentiejaar: 2010

Naam Omschrijving X-coördinaat Y-coördinaat Conc. [µg/m³] AG [µg/m³] BRON [µg/m³] # > limiet
04 Toetsing terreingrens 222605,43 477497,63 20,0 19,8 0,2 11
03 Toetsing terreingrens 222528,41 477511,28 20,0 19,8 0,2 12
02 Toetsing terreingrens 222525,48 477420,12 19,9 19,8 0,1 11
01 Toetsing terreingrens 222438,22 477432,80 19,9 19,8 0,1 11
Weg 10 Toetsing 10 meter vanaf d 222554,41 477183,43 19,8 19,8 0,0 11

6-9-2010 9:36:39Geomilieu V1.61



Rapport: Resultatentabel
Model: 2010 - Max
Resultaten voor model: 2010 - Max
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2010

Naam Omschrijving X-coördinaat Y-coördinaat Conc. [µg/m³] AG [µg/m³] BRON [µg/m³] # > limiet
04 Toetsing terreingrens 222605,43 477497,63 15,7 15,7 0,0 0
03 Toetsing terreingrens 222528,41 477511,28 15,7 15,7 0,0 0
02 Toetsing terreingrens 222525,48 477420,12 15,7 15,7 0,0 0
01 Toetsing terreingrens 222438,22 477432,80 15,7 15,7 0,0 0
Weg 10 Toetsing 10 meter vanaf d 222554,41 477183,43 15,7 15,7 0,0 0

6-9-2010 9:36:45Geomilieu V1.61



Rapport: Resultatentabel
Model: 2015 - Max
Resultaten voor model: 2015 - Max
Stof: PM10 - Fijn stof
Zeezout correctie: 3
Referentiejaar: 2015

Naam Omschrijving X-coördinaat Y-coördinaat Conc. [µg/m³] AG [µg/m³] BRON [µg/m³] # > limiet
04 Toetsing terreingrens 222605,43 477497,63 19,1 18,9 0,2 10
03 Toetsing terreingrens 222528,41 477511,28 19,1 18,9 0,2 10
02 Toetsing terreingrens 222525,48 477420,12 19,0 18,9 0,1 10
01 Toetsing terreingrens 222438,22 477432,80 19,0 18,9 0,1 10
Weg 10 Toetsing 10 meter vanaf d 222554,41 477183,43 18,9 18,9 0,0 10

6-9-2010 9:36:52Geomilieu V1.61



Rapport: Resultatentabel
Model: 2015 - Max
Resultaten voor model: 2015 - Max
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2015

Naam Omschrijving X-coördinaat Y-coördinaat Conc. [µg/m³] AG [µg/m³] BRON [µg/m³] # > limiet
04 Toetsing terreingrens 222605,43 477497,63 13,8 13,8 0,0 0
03 Toetsing terreingrens 222528,41 477511,28 13,8 13,8 0,0 0
02 Toetsing terreingrens 222525,48 477420,12 13,8 13,8 0,0 0
01 Toetsing terreingrens 222438,22 477432,80 13,8 13,8 0,0 0
Weg 10 Toetsing 10 meter vanaf d 222554,41 477183,43 13,8 13,8 0,0 0
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Rapport: Resultatentabel
Model: 2020 - Max
Resultaten voor model: 2020 - Max
Stof: PM10 - Fijn stof
Zeezout correctie: 3
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X-coördinaat Y-coördinaat Conc. [µg/m³] AG [µg/m³] BRON [µg/m³] # > limiet
04 Toetsing terreingrens 222605,43 477497,63 17,8 17,6 0,2 8
03 Toetsing terreingrens 222528,41 477511,28 17,8 17,6 0,2 9
02 Toetsing terreingrens 222525,48 477420,12 17,7 17,6 0,1 8
01 Toetsing terreingrens 222438,22 477432,80 17,7 17,6 0,1 8
Weg 10 Toetsing 10 meter vanaf d 222554,41 477183,43 17,6 17,6 0,0 8
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Rapport: Resultatentabel
Model: 2020 - Max
Resultaten voor model: 2020 - Max
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2020

Naam Omschrijving X-coördinaat Y-coördinaat Conc. [µg/m³] AG [µg/m³] BRON [µg/m³] # > limiet
04 Toetsing terreingrens 222605,43 477497,63 10,9 10,9 0,0 0
03 Toetsing terreingrens 222528,41 477511,28 10,9 10,9 0,0 0
02 Toetsing terreingrens 222525,48 477420,12 10,9 10,9 0,0 0
01 Toetsing terreingrens 222438,22 477432,80 10,9 10,9 0,0 0
Weg 10 Toetsing 10 meter vanaf d 222554,41 477183,43 10,9 10,9 0,0 0

6-9-2010 9:37:07Geomilieu V1.61





































































































































































ziekenboeg

beton rooster

betonvloer

m
estsilo

178864

spoelplaats

laad-/los

Ø18000

8000

83680

83351

178845

Maneschijnsweg

erfverharding

erfverharding 10000

36727

9000

12000

bedrijfsw
oning

toekom
stige

li 1960-2300+

li 1960-2300+

17
17

17
16

3000+

3000+

7000 18600 5340

34410
72450

6000 erfverharding

1
1

1
1

1
1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

doorsneden
schaal 1:100

schaal 1:2000

situatie
kadastraal bekend: gem

eente H
olten

sectie: 3H
, num

m
ers: 383

A A

382

383

387

385

344
386

348

1079

347

Maneschijnsweg

1,49ha

2

grens inrichting

terreininvulling

A

B

C

vleesvarkensstal
centrale gang

douche

hygiënesluis

archief

bijkeuken

w
c

m
k

kp

laad-/los

plaats

plaats

doorsnede

centraal lucht-

onderkant plafond 3000+
1000 3000

luchtinlaat 
luchtinlaat 

afvoerkanaal

nokhoogte
9700+

snijpunt bovenkant spantligger
en buitenkant spantbeen

2700+

bovenkant keldervloer

bovenkant roostervloeren
peil=

0

1110-

42590 10000

30975

drukkam
er

5555555

luchtw
asser

luchtinlaat
luchtinlaat

plafond

9550
hart op hart afdelingsw

and

1000

9500

850

4210
1000

1500
700

1000
2050

3000langsdoorsnede

50
40

luchtinlaat
luchtinlaat

850

4210
1000

700
1000

2050

40

4210

40

4210

700
2050

1500
700

2050
1500

9500

drukkam
er

12450

B
esturingsruim

te

13050

3300

Lamellen filter

Druppelvangers

3100

700

450

3300

2000

5750

2500

19
23 23

2

3
4

7 22 6

8
10

11

12

13

put gem
eenteriool

14

18
18

18

20
21

9 9 9 9 9 9 9 9

berging

lu

1300

1300

21

2426

4210

4210

2426

1500

15

riolering

riolering

zb

Tel.:

O
pdrachtgever:

Project:

O
nderdeel:

M
unsterstraat 9, D

eventer   Postbus 126, 7400 AC, D
eventer   T 0570 - 66 27 77

F 0570 - 66 27 72   E bouw
@

ltovastgoed.nl   I w
w

w
.ltovastgoed.nl

Intake:
Tekening:
Fase:
Schaal:
Papierform

aat

Architect:
R

egistratienr:
Auteur:

D
atum

:
G

ew
ijzigd:

M
aatschap N

oteboom
Beum

ersteeg 1
7451 LM

 H
olten

0548-361884

aanvraag m
ilieuvergunning voor het bedrijf

aan de M
aneschijnsw

eg te H
olten

tekening m
ilieuvergunning

terreininvulling, doorsneden en situatie

B-51.266
0

1
m

ilieuvergunning
1:200
A0H

R/W
A

01-09-2010


	Bijlage 2 compleet.pdf
	Bijlage 2a (0).pdf
	Bijlage 2a (1).pdf
	Bijlage 2a (2).pdf
	Bijlage 2a (3).pdf
	Bijlage 2a (4).pdf
	Bijlage 2a (5).pdf
	Bijlage 2a (6).pdf
	Bijlage 2a (7).pdf
	Bijlage 2a (8).pdf
	Bijlage 2a (9).pdf
	Bijlage 2a (10).pdf
	Bijlage 2a (11).pdf
	Bijlage 2a (12).pdf
	Bijlage 2a (13).pdf

	Bijlage 3 compleet.pdf
	Bijlage 3a (0).pdf
	Bijlage 3a (1).pdf
	Bijlage 3a (2).pdf
	Bijlage 3a (3).pdf
	Bijlage 3a (4).pdf
	Bijlage 3a (5).pdf
	Bijlage 3a (6).pdf
	Bijlage 3a (7).pdf

	Bijlage 4 compleet.pdf
	Bijlage 4a (0).pdf
	Bijlage 4b (0).pdf
	Bijlage 4b (1).pdf
	Bijlage 4c (0).pdf
	Bijlage 4c (1).pdf
	Bijlage 4c (2).pdf
	Bijlage 4c (3).pdf
	Bijlage 4c (4).pdf
	Bijlage 4c (5).pdf

	Bijlage 3 compleet.pdf
	Bijlage 3a (0).pdf
	Bijlage 3a (1).pdf
	Bijlage 3a (2).pdf
	Bijlage 3b (0).pdf
	Bijlage 3b (1).pdf
	Bijlage 3b (2).pdf
	Bijlage 3b (3).pdf
	Bijlage 3b (4).pdf
	Bijlage 3b (5).pdf

	Bijlage 4 compleet.pdf
	Bijlage 4a (0).pdf
	Bijlage 4a (1).pdf
	Bijlage 4a (2).pdf
	Bijlage 4b (0).pdf
	Bijlage 4b (1).pdf
	Bijlage 4b (2).pdf
	Bijlage 4b (3).pdf
	Bijlage 4b (4).pdf
	Bijlage 4b (5).pdf


