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Samenvatting
Oe heer Swinkels is voornemens zijn varkenshouderijbedrijven aan de Grintkuilen 5 en 7
te Neerkant (Gemeente Oeurne) uit te breiden en samen te voegen tot een gesloten
varkenshouderij, die in de toekomst de concurrentie met de wereldmarkt aankan.
Initiatiefnemer runt op dit moment met zijn vrouw beide varkenshouderijbedrijven te
Neerkant, gemeente Oeurne. Beide locaties zijn naast elkaar gelegen te Neerkant aan de
Grintkuilen 5 en 7.
Aanleiding voor het opstellen van onderhavige MER vormt het voornemen van
initiatiefnemers om beide locaties samen te voegen en uit te breiden tot een gesloten
varkenshouderijbedrijf. Oit bedrijf moet plaats gaan bieden aan 944 guste/dragende
zeugen, 256 kraamzeugen, 8.400 vleesvarkens, 5.529 gespeende biggen en 249
opfokzeugen. In het voorkeursalternatief worden de nieuw te bouwen stallen aangesloten
op combi biologische luchtwassers, BWL 2009.12.
Het omschakelen naar een gesloten bedrijf brengt veel voordelen met zich mee zoals
minder insleep van ziekten, daar er geen dieren van andere bedrijven aangekocht hoeven
te worden. Oe nieuw te bouwen stallen zullen voldoen aan de beste beschikbare
technieken om zodoende de eventuele overlast voor omwonenden en het milieu tot een
minimum te beperken . Beoogde planvorming is noodzakelijk om voldoende continu"lteit te
waarborgen om ook in de toekomst op doelmatige en duurzame wijze het bedrijf te
exploiteren . In de agrarische sector blijft de kostprijs voortdurend toenemen , dit komt o.a .
door gestegen voerprijzen alsook hogere kosten voor energie, diergezondheid en
certificering. Anderzijds blijven de opbrengsten gelijk of zullen zelfs dalen. Een manier om
dit probleem op bedrijfsniveau te ondervangen is het behalen van efficiencyvoordelen in
de vorm van schaalvergroting. Oftewel voorgenomen plannen zullen resulteren in een
kwaliteitsverbetering van de bedrijfsvoering die resulteert in een duurzaam, veelzijdig,
innovatief en economisch rendabel bedrijf.
Voor de nieuw te bouwen stallen zal een aarden wal worden gesitueerd waardoor de
nieuwe stallen vanuit de weg de Grintkuilen nauwelijks te zien zullen zijn. Oaarnaast
worden de nieuwe stallen landschappelijk ingepast. Oit gebeurt door middel van het
gebruik van streekeigen beplanting rondom de stallen en het gebruik van duurzame in het
landschap passende materialen. Allen met het doel eventuele negatieve effecten op het
uitzicht van omwonenden te minimaliseren.
Ais gevolg van de voorgenomen plannen zal er een nieuwe omgevingsvergunning worden
aangevraagd voor de inrichting aan de Grintkuilen 5 en 7.
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Een van de eisen bij het aanvragen van een omgevingsvergunning is het opstellen van
een milieueffectrapport (MER), indien de voorgenomen activiteit m.e.r.-plichtig is. Het
onderhavige bedrijf is m.e.r.-plichtig daar de vergunningsaanvraag meer dan 900
fokzeugen en 3000 vleesvarkens betreft.
Deze samenvatting is als een opzichzelfstaand document te lezen en te begrijpen, maar
bevat uiteraard niet aile details en nuances van het volledige MER.
De beoogde situatie zal voldoen aan de thans vigerende wet- en regelgeving en de meest
recente eisen ter bescherming van het milieu en dierenwelzijn.
Referentiesituatie

Hier wordt de situatie weergegeven zoals die op dit moment (september 2011) aan de
Grintkuilen 5 en 7 te Neerkant is. Daarnaast wordt de autonome ontwikkeling
meegenomen. Onder autonome ontwikkeling wordt verstaan de situatie die in de toekomst
zal ontstaan als het project niet wordt gerealiseerd.
De locatie Grintkuilen 5 is volledig in werking en gebouwd volgens de vergunning
Wet milieubeheer van 29-06-1993. Dit betreft dus de referentie situatie voor de locatie
Grintkuilen 5. In 2013 moeten aile bedrijven voldoen aan Besluit huisvesting. Besluit
huisvesting geeft maximale emissiewaarden aan voor wat betreft ammoniakuitstoot. De
vergunning Wet milieubeheer van 29-06-1993 moet voor wat betreft ammoniak worden
getoetst aan de maximale emissiewaarden die in Besluit huisvesting staan vermeld.
Op de locatie Grintkuilen 7 zijn twee van de vier stallen gebouwd. De twee gebouwde
stallen staan op dit moment leeg, maar zullen in de autonome ontwikkeling wei weer
worden vol gelegd. De referentie situatie voor de locatie Grintkuilen 7 is de gebouwde
stallen 1 en 3 volgens de vergunning Wet milieubeheer van 02-09-200B. Voor ammoniak
getoetst aan Besluit huisvesting.
In de overzichtstabel is een weergave gepresenteerd van de milieueffecten van de drie
uitvoeringsalternatieven. De opgenomen beoordelingen zijn gebaseerd op de in hoofdstuk
5 en 6 aangegeven waarderingen van de diverse alternatieven en varianten:
•

Voorkeursalternatief: toepassen gecombineerd biologisch luchtwassysteem
BWL 2009.12

•

alternatief 1: toepassen gecombineerd biologisch luchtwassysteem met chemische
filter BWL 2007.01.V2

•

alternatief 2: Toepassen chemisch luchtwassysteem BWL 200B.09.v2
Deze wasser reduceert de ammoniak uitstoot met 95%.
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Tabe/1: Verge/ijking effecfen milieu voorkeursaltemafief en uifvoeringsa/fernafieven
Referentie situatie+
Beoordelingsaspect

Vergunde situatie

autonome

Voorkeursaltematief

Altematief 1

Altematief 2

ontwikkeling
BWL2009.12

Ammoniak totaal
[kg NH3ijaar]
Geuremissie [OUE/S]

8.161

BWL 2007.01. V2

BWL 2008.09. V2

1

2.098,3

7.813,52

7.813,52

3.988,62

75.723

190.316
20,1

39.113

28.460

50.025,5

Geurbelasting [OUE/m1
Grintkuilen 6

14,5

10,6

6,8

24,2

Vincentiusstraat 93

7,4

6,7

8,1

26,9

35

Vincentiusstraat 50

1,3

0,9

1,1

3,0

3,9

Molentjesdreef 5

5,3

3,3

2,7

9,7

8,7

Vuurlinie 6

2,7

1,8

1,4

5,0

4,3

Molenljesdreef 6

3,8

2,8

1,9

7,3

5,9

Molentjesdreef 3

4,7

3,6

2,3

8,3

6,6

Braamweg 7

7

6,1

5,7

11,6

17,5

Grintkuilen 3

3

2,4

2,2

5,1

6,2

Schansweg 12

2,8

2,2

2,1

4,5

6,8

Steenstraat 37
Braamweg 13

1,8

1,4

1,3

3,4

4

5,1

4,2

3,3

7,6

8,5

Braamweg 3

4,4

3,7

2,9

7,7

7,7

Vincentiusstraat 63

3,3

2,8

2,2

5,3

5,7

Vincentiusstraat 61

3

2,4

2

4,9

5,3

1 Op basis ver1eende vergunningen Natuurbeschermingswet 1998 veer de Grintkuilen 5 en 7.
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Luchtkwaliteit jaar 2011
3

- Achtergrondconc. [J.lg/m j
3

- Bronbijdrage [J.lg/m j
3

- Totale conc.. [J.lg/m j

Ammoniak depositie
[kg NH3/jaar]

Hoogste bron

Hoogste bron

Hoogste bron

Hoogste bron

Hoogste bron

Sint Vincentiusstraat 95

Sint Vincentiusstraat 95

Sint Vincentiusstraat 95

Sint Vincentiusstraat 95

Sint Vincentiusstraat 95

26,29

26,29

26,29

26,29

26,29

0.17

0,13

0,09

0,33

0,26

26,46

26,42

26,38

26,62

26,55

Vergunde situatie

Referentie situatie+
autonome

BWL2009.12

BWL 2007.01. V2

BWL 2008.09. V2

14,49

18,04

18,04

Deurnsche Peel & Mariapeel 1

19,90

Deurnsche Peel & Mariapeel 2

44,90

Deurnsche Peel & Mariapeel 3

46,29

Deurnsche Peel & Mariapeel 4

19,02

Deurnsche Peel & Mariapeel 5

33,12

Deurnsche Peel & Mariapeel 6

39,54

onfwikkeling
4,99
11,53
14,04
4,97
8,79
10,40

32,38

38,23

38,23

Deurnsche Peel & Mariapeel 7

27,42

7,12

22,18

26,36

26,36

Deurnsche Peel & Mariapeel 8

11,95

3,09

9,43

11,36

11,36

Deurnsche Peel & Mariapeel 9

7,02

1,81

5,72

6,77

6,77

3,75

3,75

0,84

0,84

39,64

45,09

45,09

42,80

49,30

49,30

17,09

19,50

19,50

32,03

35,95

35,95

Deurnsche Peel & Mariapeel 10

3,83

0,99

3,11

Sarsven en de Banen 1

0,89

0,23

0,73

Sarsven en de Banen 2

0,81

0,21

0,67

0,76

0,76

Sarsven en de Banen 3

0,90

0,23

0,73

0,85

0,85

Sarsven en de Banen 4

0,82

0,21

0,66

0,78

0,78

De Groote Peel 1

8,39

2,10

6,28

7,46

7,46

De Groote Peel 2

9,99

2,49

7,52

8,72

8,72

De Groote Peel 3

11,76

2,92

8,80

10,16

10,16

De Groote Peel 4

17,03

4,19

13,06

14,40

14,40

De Groote Peel 5

12,08

3,02

9,35

10,52

10,52

De Groote Peel 6

5,01

1,27

3,97

4,56

4,56

Leudal 1

0,61

0,16

0,46

0,57

0,57

Leudal2

0,60

0,15

0,45

0,56

0,56

Leudal3

0,60

0,15

0,46

0,57

0,57
Milieueffectrapportage
Grintkuilen 5 en 7 te Neerkant

12660 MR 01

Leudal4
WAY 149A

0,61
1,77

0,16
0,45

0,47
1,44

0,58
1,67

0,58
1,67

WAY 149 B

2,23

0,58

1,84

2,16

2,16

WAV240A

17,63

4,39

12,80

16,07

16,07

WAV240 B

9,15

2,35

8,53

8,53

WAV303A
WAY 303 8

2.52

0,64

6,87
1,83

2,31

2,31

2.61
11 ,65

0,66
3,00

1,94

2,45
11 ,37

2,45

10,16
1,61

2,60
0,41

1,78
1,24

0,45
0,32

1,15
1,32
1,01

1,28

0,33

1,05

1,21

1,17
1,21

ca. 236.110

ca. 200.000

ca. 511.425

ca. 521.499

ca. 425.744

-/-

-1-

+1-

+/-

+/-

n.v.t.

n.v.l

8.943

5.043

5.921

n.v.t.

n.v.t.

2.288

666

928

WAY 338A
WAY 338 B
WAV362 A
WAV362 B
WAV56 A
WAV568

9,86
8,54

9,82
1,51
1,66
1,17

11 ,37
9,82
1,51
1,66

Energle (totaal)

Electriciteil verbruik [kWh]

Geluid
Waterverbrulk
luchtwassers

[m1

Spuiwater [m1
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Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de beoordelingsaspecten .

Fijn stof
Aile alternatieven voldoen aan de normen gesteld in de Wet luchtkwaliteit. Het
jaargemiddelde concentratienorm voor fijn stof wordt bij de verschillende alternatieven niet
overschreden evenals het aantal overschrijdingen van de grenswaarde.
De bronbijdrage aan de concentratie fijn stof is bij het voorkeursalternatief en de referentie
situatie het laagst. De alternatieven 1 en 2 geven de meeste concentratie fijn stof. Ook de
totale hoeveelheid emissie fijn stof die vrijkomt is in het voorkeursalternatief en de
referentie situatie het laagst ten opzichte van de overige alternatieven.

Ammoniak
In de voorgenomen activiteit en aile varianten wordt voldaan aan de toekomstige AMvB
huisvesting, Wet ammoniak en veehouderij en de IPPC-richtlijn. Bij toepassing van aile
drie de alternatieven wordt voldaan aan de Verordening Stikstof en Natura 2000,
Noord-Brabant. In aile alternatieven neemt de depositie van ammoniak op de omliggende
Natura 2000 gebieden af ten opzichte van de reeds verleende vergunningen
Natuurbeschermingswet 1998 voor de Grintkuilen 5 en 7. In het voorkeursalternatief en
alternatief 1 worden beiden luchtwassers gerealiseerd met een ammoniakreductie van
85%. Bij het voorkeursalternatief is echter een lagere depositie op de omliggende Natura
2000 gebieden. Deze lagere depositie ten opzichte van alternatief 1 is te verklaren door
de hogere luchtsnelheid die de wassers op stal 6 en 7 hebben.
De emissie in het voorkeursalternatief en alternatief 1 bedraagt 7.813,52 kg NH3/jaar.
Bij alternatief 2 is de emissie van ammoniak, 3.988, 62 kg NHijaar. Bij de referentie
situatie is de emissie van ammoniak 2.098,3 kg NH3/jaar. De depositie van ammoniak is
bij de referentie situatie het laagst. Dit is verklaarbaar doordat in de referentie situatie
minder dieren worden gehouden en deze zijn getoetst aan Besluit huisvesting waaraan
aile bedrijven in 2013 moeten voldoen.
Aile alternatieven voldoen aan de eis uit de Verordening stikstof en Natura 2000, 85%
ammoniakreductie bij nieuwbouw. Aile alternatieven blijven onder de kilogrammen
ammoniak die zijn vergund in de twee vergunningen Natuurbeschermingswet 1998
waarover het bedrijf beschikt.
Voor het voorkeursalternatief is een melding voor de Verordening stikstof en Natura 2000
ingediend. Mondeling is toegezegd dat deze akkoord is.

Geur
Het voorkeursalternatief voldoet ruimschoots aan de door de gemeente Deurne gestelde
normen van 3 en 14 oUE/m 3 op de geurgevoelige locaties. De totale geuremissie is bij het
voorkeursalternatief het laagst daar deze wasser 85% van de geuremissie reduceert.
Daarnaast heeft deze wasser het voordeel dat er geen zuur wordt gebruikt bij het zuiver
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maken van de lucht. Hierdoor kunnen er zonder problemen ventilatoren in de
uitstroomopening worden geplaatst. Dit verhoogt de uitstroomsnelheid van de lucht die uit
de wasser komt, wat een positief effect op de geurdepositie heeft.
Ten opzichte van de referentie situatie blijft de geurdepositie in het voorkeursalternatief
ongeveer gelijk ten opzichte van de omliggende geurgevoelige objecten. Op een aantal
punten neemt de geurbelasting toe en op een aantal punten neemt de geurbelasting at.
Dit betekent voor omwonenden dat bij realisatie van het voorkeursalternatief de geur
situatie niet zal verslechteren.
De alternatieven 1 en 2 voldoen niet op de geurgevoelige objecten .
Cumulatieve geurhinder
In bijlage 6 zijn de brongegevens vermeld van de veehouderijbedrijven uit de gemeente
Deurne, welke zijn meegenomen in de cumulatieberekeningen.
In de brongegevens staat middels adressen vermeld, welke bedrijven zijn meegenomen in
de cumulatieberekeningen. Dit is ook aangegeven op een afbeelding.
De geurgevoelige objecten die in de berekening zijn meegenomen zijn vermeld middels
adres zodat duidelijk is waar deze geurgevoelige objecten liggen.
De cumulatieve geurbelasting is berekend met V-stacks gebied V-2010.1. De
brongegevens zijn door de gemeente Deurne ter beschikking gesteld en zijn de meest
recente waarover beschikt kan worden.
De geurhinder wordt volgens bijlage 6 en 7 van de Wet geurhinder en veehouderij
beoordeeld op basis van het percentages voor geurgehinderden. Deze percentages
worden in tabel A uit de handreiking 'Wet geurhinder en veehouderij' weergegeven.
De geurhinderpercentages zijn vastgesteld voor concentratiegebieden en nietconcentratiegebieden. De locatie aan de Grintkuilen 5 en 7 ligt in een concentratiegebied.
De resultatentabel, in de bijlage, geeft de cumulatieve geurbelasting weer voor de
omliggende geurgevoelige objecten. Met kleuren is aangegeven wat de geurhinder per
alternatief is en per geur gevoelig object. De kleuren in deze tabel geven de mate van
geurhinder op de desbetreffende woningen weer. In een legend a worden de waardes, die
aan een bepaalde kleur zijn gekoppeld, weergegeven.
Ais gevolg van onderhavig initiatief neemt de cumulatieve geurhinder bij het
voorkeursalternatief licht toe ten opzichte van de achtergrondbelasting van de referentie
situatie.
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Echter zal ook een verbetering plaatsvinden. Op de volgende adressen zal een
verbetering in de cumulatieve geursituatie optreden bij realisatie van het
voorkeursalternatief .

TabeJ 2: Verbetering in geurhinder ten opzichte van de referentie situatie bij realisatie
voorkeursalternatief
Ad res

Referentie

OU/m~

VKA
OUlm

3

5758 SC (Nr.75)

7,828

6,196

5758 PS (Nr. 13)

8,178

6,220

5758 SC (Nr. 77)

8,598

6,831

5758 RJ ( Nr.6)

15,821

13,680

De volgende vier woningen vallen in de categorie slecht tot zeer slecht.
Tabel3: Woningen met de meeste geurhinder.
Adres

5758 RT (Nr.3)
5758 RW (Nr.36)
5758 RW (Nr. 36)
5758 RN (Nr. 12)

Echter blijven zij, op het adres 5758 RT uitgezonderd, in dezelfde geurhinder categorie.
Aileen de woning Schans 3 zal een lichte verslechtering in geurhinder hebben bij
realisatie van de alternatieven ten opzichte van de referentie situatie. De woning Schans
3 (6758RT Nr.3) gaat van 25% in de referentie situatie naar 26% geurhinder in het
voorkeursalternatief en alternatief 1. Alternatief 2 geeft op deze woning een geurhinder
percentage van 25%.
Drie van de vier woningen die in de categorie slecht tot zeer slecht vallen blijven qua
cumulatieve geurhinder voor aile alternatieven hetzelfde.
Concluderend kan worden gesteld dat het realiseren van een van de alternatieven weinig
tot geen gevolgen heeft voor het aantal geurgehinderden. Het percentage geurhinder blijft
bij nagenoeg aile woningen hetzelfde. Bij realisatie van het voorkeursalternatief zal de
cumulatieve geurhinder het minst verslechteren en zelfs op een aantal woningen
verbeteren ten opzichte van de referentie situatie en de vergunde situatie.
De overige alternatieven en de vergunde situatie geven wat meer geurhinder op de
omliggende woningen. Ongeveer 300 woningen van de getoetste 318 vallen in de
categorie matig tot zeer goed. Ongeveer 11 woningen vallen in de categorie slecht, drie in
slecht en een in zeer slecht. Bij aile alternatieven blijft het aantal woningen waarbij de
geurhinder situatie slecht tot zeer slecht is gelijk.
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Energieverbruik
Het voorkeursalternatief en alternatief 2 geven het laagste energieverbruik van de
alternatieven. Daarnaast is het energieverbruik in de referentie situatie het laagst. Er zijn
in deze situatie minder dieren aanwezig en geen luchtwassers.
Het energieverbruik bij het voorkeursalternatief zou lager uit kunnen vallen dan is
berekend. Door plaatsing van de ventilatoren in de uitstroomopening wordt het
energieverbruik lager,er hoeft immers minder luchtweerstand overwonnen te worden .

Geluid
Het aantal verkeersbewegingen bij de verschillende alternatieven verschillen nauwelijks
van elkaar.
Bodem en (grond)water
Het waterverbruik is bij het voorkeursalternatief het hoogst. Het luchtwassysteem BWL
2009.12 betreft een combi biologische luchtwasser. Biologische luchtwassystemen
verbruiken meer water dan chemische luchtwassystemen. Grote voordeel van dit systeem
is dat er geen milieubelastend zuur hoeft te worden gebruikt. Dit weegt op tegen de
toename van het waterverbruik in het voorkeursalternatief.

Afval en afvalwater
Bij alternatief 1 en 2 en komt minder spuiwater vrij omdat het waterverbruik van deze
luchtwassers lager is. Huishoudelijk afvalwater zal worden afgevoerd via het gemeentelijk
riool. Het hemelwater wordt ge'infiltreerd in de infiltratievijver. Het voorkeursalternatief
betreft een combi biologische luchtwasser en hierbij komt meer spuiwater vrij dan bij de
andere luchtwassystemen.
Landschap en cultuurhistorie
Wat betreft landschap en cultuurhistorie zal er geen verschil zijn tussen de verschillende
alternatieven.
Investeri ngskosten
Tabel4: vergelijking investeringskosten alternatieven
beoordelingsaspect

voorkeursalternatief

uitvoeringsalternatief 1

investeringskosten

+/-

+/-

expioitatiekosten

+/-

+/-

uitvoeringsalternatief 2
+
+

+/- = gemiddelde kosten
+ + = zeer ondergemiddelde kosten

+ = onder gemiddelde kosten
bovengemiddelde kosten
-- -

zeer bovengemiddeld kosten
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Over het algemeen kan worden gesteld dat chemische luchtwassers iets goedkoper zijn in
de aanschaf.
Het voorkeursalternatief en alternatief 1 zullen qua investeringskosten ongeveer gelijk zijn.
De exploitatiekosten bij uitvoeringsalternatief 2 zijn lager zijn door het mindere
energieverbruik van deze luchtwasser.
Conclusie
Uit aile vergeleken alternatieven komt het voorkeursalternatief telkens als best naar voren .
Het voorkeursalternatief is op basis van de gedane berekeningen het gunstigste
alternatief voor het milieu .Initiatiefnemer is voornemens een omgevingsvergunning aan
te vragen volgens het voorkeursalternatief. Op basis van deze MER kan het
voorkeursalternatief vergunbaar worden geacht.
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Keuze inilialiefnemer voor de aanvraag omgevingsvergunning.
Op basis van het MER en de investerings- en exploitatiekosten vraagt SwinkelsMeulendijks V.O.F een omgevingsvergunning aan voor de inrichting volgens het
voorkeursalternatief. Hierbij worden de stallen uitgevoerd met de gecombineerd
biologische luchtwasser BWL 2009.12. Oit alternatief is tevens het meest
milieuvriendelijke alternatief.
Om alternatief 1 aan de wettelijk gestelde geurnormen te laten voldoen zou de
luchtsnelheid zeer vee I verhoogd moeten worden is gebleken tijdens het onderzoek. Bij
alternatief 1 is het mogelijk de ventilatoren achter de luchtwasser te plaatsen en hiermee
de luchtsnelheid te verhogen middels cascade geschakelde ventilatoren. Hiermee wordt
een luchtsnelheid verhoogd tot boven de 10 m/s. Gedurende het onderzoek en na
uitvoerig overleg met de leverancier bleek dat het erg vee I aanpassingen vergt aan het
originele luchtwassysteem, om de luchtsnelheid bij dit systeem op deze manier te
verhogen. Oaarop is besloten om dit alternatief door te rekenen met berekende
luchtsnelheid, wat het meest wenselijk is en technisch het makkelijkst uitvoerbaar.
Tijdens het onderzoek is gebleken dat alternatief 2 zelfs bij verhoging van de
luchtsnelheid tot ca. 6-7 m/s niet aan de wettelijk gestelde geurnormen kan voldoen.
Ventilatoren in de uitstroomopening plaatsen, bleek bij dit systeem niet gewenst na
navraag bij de leverancier. Het zuur dat noodzakelijk is in deze luchtwasser, tast namelijk
de ventilatoren aan. Hierdoor functioneren deze naarmate de tijd verstrijkt minder goed of
kunnen zelfs naar beneden vallen. Verder verhogen van de luchtsnelheid met ventilatoren
voor de uitstroomopening brengt vele nadelen met zich mee. De weerstand die de
ventilatoren voor de drukkamer moeten overwinnen is zeer hoog, wat weer hoge
energiekosten met zich mee brengt.
Het voorkeursalternatief is het enige alternatief dat voldoet aan aile wettelijk gestelde
milieunormen. De alternatieven 1 en 2 voldoen beide niet aan de geurnormen die door de
gemeente Oeurne zijn gesteld. Initiatiefnemer vraag een omgevingsvergunning aan
volgens het voorkeursalternatief.
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1.

Inleiding

1.1

Probleemstelling
De heer F.H. Swinkels runt met zijn vrouw A. Swinkels twee varkenshouderijbedrijven te
Neerkant, gemeente Deurne. Beide locaties zijn naast elkaar gelegen aan de Grintkuilen
5 en 7 te Neerkant.
Aanleiding voor het opstellen van onderhavige MER, vormt het voornemen van
initiatiefnemers om beide locaties samen te voegen en uit te breiden tot een gesloten
varkenshouderijbedrijf. Dit bedrijf moet plaats gaan bieden aan 944 guste/dragende
zeugen, 256 kraarnzeugen, 8.400 vleesvarkens, 5.529 gespeende biggen en 249
opfokzeugen. In het voorkeursalternatiefworden de nieuw te bouwen stallen aangesloten
op combi biologische luchtwassers, BWL 2009.12. Het omschakelen naar een gesloten
bedrijf brengt veel voordelen met zich mee, zoals bijvoorbeeld minder insleep van ziekten,
daar er geen dieren van andere bedrijven aangekocht hoeven te worden. De nieuwe
stal(len) zullen worden gebouwd conform de beste beschikbare technieken opdat de
volledige bedrijfsvoering/stalsystemen zal voldoen aan de thans geldende wet- en
regelgeving.
Voorgenomen planvorming is noodzakelijk om voldoende continu"iteit te waarborgen om
ook in de toekomst op doelmatige en duurzame wijze het bedrijf te exploiteren. In de
agrarische sector blijft de kostprijs voortdurend toenemen, dit komt o.a. door gestegen
voerprijzen alsook hogere kosten voor energie, diergezondheid en certificering.
Anderzijds blijven de opbrengsten gelijk of zullen zelfs dalen. Een manier om dit probleem
op bedrijfsniveau te ondervangen is het behalen van efficiencyvoordelen in de vorm van
schaalvergroting. Het beoogde bedrijf voldoet aan de meest recente eisen ter
bescherming van het milieu en dierenwelzijn. De omvang van het bedrijf maakt een
rendabele bedrijfsvoering rnogelijk wat de concurrentie met de wereldmarkt aankan .
Voor onderhavige planvorming is in het kader van de Wet milieubeheer een
omgevingsvergunning benodigd. Swinkels-Meulendijks V.O.F. beschikt reeds over twee
onherroepelijke vergunningen Natuurbeschermingswet 1998 voor de bedrijfslocatie. De
aangevraagde ammoniak in het voorkeursalternatief blijft onder de kilogram men
ammoniak die vergund is in deze twee vergunningen . Daar onderhavig bedrijf at beschikt
over twee onherroepelijke NB vergunningen is geen passende beoordeling nodig in het
kader van de Natuurbeschermingswet 1998.
Voor de besluitvorming over deze aanvraag dient hierdoor de beperkte procedure van de
milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen te worden.
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Voor bovengenoemde bedrijfsontwikkeling is conform onderdeel C 14 van het Besluit
Milieueffect Rapportage 1994 een milieueffectrapportage (MER) verplicht. In dit MER
worden de milieueffecten onderzocht van voorgenomen planvorming op de locatie aan de
Grintkuilen 5 en 7 te Neerkant. Onderhavig MER is opgesteld op basis van de thans
geldende wet- en regelgeving waaronder hetgeen is opgenomen in artikel 7.10 van de
Wet milieubeheer.

1.2

Doelstelling
Het doel van de MER- procedure is om het milieubelang een volwaardige plaats te geven
in de besluitvorming. Daarom worden (realistische) alternatieven en hun effecten in het
milieueffectrapport (MER) beschreven. Zowel positieve als negatieve milieugevolgen van
de te onderzoeken alternatieven, alsook het voorkeursalternatief, worden in dit MER
inzichtelijk gemaakt. Door vergelijking van deze alternatieven kunnen negatieve
milieugevolgen worden voorkomen . Er wordt door de initiatiefnemer een weloverwogen
besluit genomen, welk alternatief en op welke wijze het voorgenomen plan het beste kan
worden toegepast. De MER- procedure is altijd gekoppeld aan een overheidsbesluit, zoals
in dit geval het verlenen van een omgevingsvergunning. Het resultaat hiervan is het
MilieuEffectRapport.

1.3

Inhoud Milieueffectrapportage
Deze MER is gemaakt in opdracht van de heer F.H. Swinkels, waarbij de exploitatie van
een varkensbedrijf aan de Grintkuilen 5 en 7 te Neerkant de voorgenomen activiteit is. De
kern van een milieueffectrapport is de vergelijking van alternatieven op hun milieueffecten.
Het Milieueffectrapport geeft tenminste een beschrijving van het navolgende:
•

Een beschrijving van de voorgenomen activiteit en van de wijze waarop zij zal
worden uitgevoerd, alsmede van de alternatieven daarvoor, die redelijkerwijs in
beschouwing dienen te worden genomen, en de motivering van de keuze voor de
in beschouwing genomen alternatieven;

•

Een aanduiding van het besluit of de besluiten bij de voorbereiding waarvan het
milieueffectrapport wordt gemaakt, en een overzicht van de eerder genomen
beslissing van bestuursorganen, die betrekking hebben op de voorgenomen
activiteit en de beschreven alternatieven;

•

Een beschrijving van de bestaande toestand van het milieu, voor zover de
voorgenomen activiteit of de beschreven alternatieven daarvoor gevolgen kunnen
hebben, alsmede van de te verwachten ontwikkeling van dat milieu, indien die
activiteit noch de alternatieven worden ondernomen;
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•

Een beschrijving van de gevolgen voor het milieu, die de voorgenomen activiteiten
onderscheidenlijk de beschreven alternatieven kunnen hebben, alsmede een
motivering van de wijze waarop deze gevolgen zijn bepaald en beschreven;

•

Een verge/ijking van de autonome ontwikkeling van het milieu met de gevolgen
voor het milieu van de voorgenomen activiteit, alsmede met de beschreven
gevolgen voor het milieu van de in beschouwing genomen alternatieven;

•

Een overzicht van de leemten ten gevolge van het ontbreken van de benodigde
gegevens;

•

Een samenvatting die aan een algemeen publiek voldoende inzicht geeft voor de
beoordeling van het milieueffectrapport en van de daarin beschreven gevolgen
voor het milieu van de voorgenomen activiteit en de beschreven alternatieven.

1.4

Procedure Wabo
De hoofdregel is dat op het aanvragen, wijzigen of intrekken van een vergunning de
reguliere (korte) procedure van toepassing is, tenzij artikel 3.10 van de Wabo zegt dat
de uitgebreide procedure van toepassing is. Wanneer voor een van de aangevraagde
toestemmingen de uitgebreide procedure is aangewezen, wordt voor de volledige
omgevingsvergunning de uitgebreide procedure gevolgd.

De reguliere voorbereidingsprocedure
Voor de regu/iere procedure geldt hoofdstuk 4 van de Awb. De Wabo geeft hierop
enkele aanvullingen. Dit zijn onder andere:
•

Er moet zowel een ontvangstbewijs als een bericht met nadere gegevens over
het verloop van de procedure aan de aanvrager worden gestuurd (art. 3.1
Wabo).

•

Het bevoegd gezag geeft onverwijld kennis van de aanvraag om een
omgevingsvergunning in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of
op een andere geschikte wijze (art. 3.8 Wabo).

•

Het bevoegd gezag beslist binnen acht weken (eventueel verlengd met zes
weken) na de datum van ontvangst van de aanvraag (art. 3.9 lid 1 en 2 Wabo).

•

Tege/ijkertijd met of zo spoedig mogelijk na de bekendmaking van het besluit
doet het bevoegd gezag mededeling van die beschikking op dezelfde wijze als
kennis is gegeven van de aanvraag (art. 3.9 lid 1, onder a, Wabo).

•

Ais niet binnen de wettelijke termijn een besluit is genomen, is het besluit van
rechtswege verleend ("lex silencio

positiv~")

en doet het bevoegd gezag zo

spoedig mogelijk medede/ing van die beschikking op dezelfde wijze als kennis
is gegeven van de aanvraag (art. 3.9 lid 3 en 4 Wabo).

3

12660 MR 01

De uitgebreide voorbereidingsprocedure
V~~r

de uitgebreide procedure geldt afdeling 3.4 van de Awb. De Wabo geeft hierop

enkele aanvullingen . Dit zijn onder andere:
•

Er moet zowel een ontvangstbewijs als een bericht met nadere gegevens over
het verloop van de procedure aan de aanvrager worden gestuurd (art. 3.1
Wabo).

•

In gevallen waarin een ander bestuursorgaan dan B&W bevoegd gezag is, ligt
het ontwerpbesluit tevens ter inzage in de gemeente waar het betrokken project
in hoofdzaak zal wordt uitgevoerd (art. 3.12 lid 3 Wabo) .

•

Aanvraag, ontwerpbesluit en/of het definitieve besluit moeten op grond van
zowel de Wabo als het Besluit omgevingsrecht (Bor) in bepaalde specifieke
gevallen aan specifieke personen of instanties worden toegestuurd. Te denken
valt aan het orgaan dat de verklaring van geen bedenkingen afgeeft, de
Inspectie, een ander bestuursorgaan dan het aangewezen bevoegd gezag, etc.

•

ledereen kan zienswijzen op het ontwerpbesluit indienen (art. 3.12 lid 5 Wabo).
Overigens kunnen aileen belanghebbenden bezwaar maken en in beroep gaan.

•

De beslistermijn van zes maanden begint te lopen op de dag na de dag van
ontvangst van de aanvraag (art. 3.12 lid 7 Wabo).

•

De beslistermijn van zes maanden mag eenmaal verlengd worden, met ten
hoogste zes weken (art. 3.12 lid 8 Wabo) .

•

Indien er sprake is van een geval als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, aanhef
en onder a, onder 3°, van de Wabo (de toestemming uit de Wabo die in de
plaats komt van het projectbesluit) wordt de kennisgeving van het
ontwerpbesluit en de mededeling van het definitieve besluit in de Staatscourant
geplaatst en gezonden aan de eigenaar van en eventuele beperkt gerechtigden
op de in het ontwerpbesluit begrepen gronden, voor zover dat nodig is met het
oog op de toepassing van artikel 85 van de onteigeningswet (art. 3.12 lid 2
Wabo jo. art. 6.14 lid 2 Regeling omgevingsrecht). De mededeling van het
definitieve besluit wordt tevens langs elektronische weg gedaan en beschikbaar
gesteld (art. 6.14 Bor jo. Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2008).

Normaal gesproken wordt een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het
veranderen van een inrichting of mijnbouwwerk behandeld volgens de uitgebreide
procedure. Hierop bestaat een uitzondering, die wordt geregeld in het vijfde lid van
artikel 2.14.

V~~r

sommige gevallen is bij wijze van uitzondering de reguliere

procedure van toepassing. Dit gaat om situaties die voorheen waren geregeld in
artikel 8.19 van de Wm (de meldingsplichtige veranderingen) en die thans met gelijke
strekking zijn benoemd in artikel 3.10, derde lid, van de Wabo .
De uitzondering geldt voor een verandering van de inrichting of het mijnbouwwerk, die
niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu, waarvoor geen
milieueffectrapport is vereist en die niet tot een ander type inrichting leidt. Wanneer
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hiervan sprake is, is het toetsingskader van artikel2.14 eerste tot en met vierde lid,
van de Wabo niet van toepassing.
De ratio hiervan is dat aan dat toetsingskader reeds is voldaan, ten tijde van de
vergunningverlening voor de oorspronkelijke activiteiten. Indien die activiteiten op een
neutrale of gunstige wijze worden veranderd, dan blijft sprake van oorspronkelijke
toetsing aan artikel 2.14 van de Wabo. De aanvrager van de omgevingsvergunning
zal in de reguliere procedure zoals bedoeld in artikel 3.10, derdelid,van de Wabo
moeten aantonen dat de verandering inderdaad niet leidt tot andere of grotere
nadelige gevolgen voor het milieu ten opzichte van de reeds vergunde situatie.
Voor het voorgenomen plan in deze MER, moet de uitgebreide
voorbereidingsprocedure voor de omgevingsvergunning worden doorlopen.

1.4.1

Procedure milieueffectrapportage
Per 1 juli 2010 is de wijziging van de procedures voor besluit- en plan m.e.r. in werking
getreden . De wettelijke verplichting om een besluit- of plan m.e.r.- procedure te doorlopen
verandert niet met deze wetswijziging. Dit is en blijft geregeld in het Besluit m.e.r. 1994 en
in artikel7.2a van de Wet milieubeheer. Anders dan in de huidige regelgeving zijn er na
de wetswijziging twee typen besluit- m.e.r. procedures: een beperkte en een uitgebreide.
Welke procedure wordt gevolgd hangt af van het besluit dat wordt genomen.
De beperkte procedure is van toepassing op omgevingsvergunningen, tenzij voor deze
vergunning een passende beoordeling op grond van de Natuurbeschermingswet 1998
gemaakt moet worden . Voor het samenvoegen tot een bedrijf en het uitbreiden van het
bedrijf, is geen passende beoordeling nodig. Dit blijkt uit de toetsing aan de Verordening
stikstof en Natura 2000 die gedaan is in hoofdstuk 5.1.2. Wanneer geen passende
beoordeling noodzakelijk is dan is de beperkte m.e.r. procedure van toepassing.
Voor onderhavig plan geldt dat de beperkte m.e.r. procedure van toepassing is.
Een beperkte besluit m.e.r.-procedure bestaat uit de volgende stappen :
1. Mededeling van het project
De initiatiefnemer deelt schriftelijk aan het bevoegde gezag mede dat hij een activiteit wi!
ondernemen die m.e.r.-plichtig is.
2. Eventueel advies reikwiidte en detailniveau
Op verzoek van de initiatiefnemer of op eigen initiatief kan het bevoegde gezag advies
geven over de reikwijdte en het detailniveau van het op te stellen MER. Hiervoor geldt een
termijn van zes weken na ontvangst van het verzoek of na de mededeling.
Ais het bevoegde gezag hiertoe is verzocht of zelf heeft besloten een dergelijk advies te
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willen geven, raadpleegt het bevoegde gezag de bij het besluit betrokken
overheidsorganen en adviseurs over de reikwijdte en het detailniveau. Het raadplegen
van de Commissie m.e.r. is niet verplicht, maar is op vrijwillige basis mogelijk. Wanneer
de Commissie adviseert, stelt zij een werkgroep samen en brengt zij schriftelijk een
(openbaar) advies uit.
Over het advies van het bevoegd gezag plegen het bevoegd gezag en de initiatiefnemer
overleg.
3. Milieueffectrapport (MER)
De initiatiefnemer stelt een MER op. Hieraan is geen wettelijke termijn verbonden.
4. Kennisgeving en terinzagelegging MER en aanvraag/(voor-)ontwerpbesluit
Het bevoegde gezag geeft kennis van het MER en de aanvraag/het (voor-)ontwerpbesluit
en legt beide ter inzage.
5. Inspraak en eventueel advies
ledereen kan zienswijzen indienen op het MER en de aanvraag/het (voor-)ontwerpbesluit.
De termijn hiervoor is doorgaans 6 weken, maar voigt de termijn van bedenkingen van de
procedure voor het besluit.
De Commissie m.e.r. kan vrijwillig om advies gevraagd worden over het MER. Ook als de
Commissie niet is geraadpleegd in de voorfase.
6. Definitief besluit
Het bevoegde gezag neemt een definitief besluit. Daarbij geeft het aan hoe rekening is
gehouden met de in het MER beschreven milieugevolgen, wat is overwogen over de in
het MER beschreven alternatieven en wat het bevoegde gezag heeft overwogen over de
ingediende zienswijzen . Verder wordt vastgesteld hoe en wanneer er geevalueerd wordt.
7. Bekendmaking besluit
Het besluit wordt bekendgemaakt. De bekendmaking vindt in principe plaats op de manier
zoals dat in de wet staat op grond waarvan het besluit wordt genomen. Ook wordt het
besluit medegedeeld aan de adviseurs, de overheidsorganen die bij het besluit zijn
betrokken en degenen die zienswijzen hebben ingediend.
8. Evaluatie
Het bevoegde gezag evalueert de werkelijk optredende milieugevolgen zoals dat
beschreven is in de evaluatieparagraaf van het besluit. Het bevoegde gezag neemt zo
nodig aanvullende maatregelen om de gevolgen voor het milieu te beperken .
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1.5

Ligging plangebiedllocatiekeuze
De heer F.H. Swinkels exploiteert momenteel, samen met zijn vrouw A. Swinkels twee
varkenshouderijbedrijven aan de Grintkuilen 5 en 7. Initiatiefnemers zijn voornemens om
beide locaties samen te voegen en uit te breiden tot een gesloten varkenshouderijbedrijf.
Dit bedrijf moet plaats gaan bieden aan 944 guste/dragende zeugen, 256 kraamzeugen,
8.400 vleesvarkens, 5.529 gespeende biggen en 249 opfokzeugen. In het
voorkeursalternatief worden de nieuw te bouwen stalien aangesloten op combi
biologische luchtwassers, BWL 2009.12.
Het thans voorliggend MER heeft uitsluitend betrekking op het plangebied voor het
varkenshouderijbedrijf aan de Grintkuilen 5 en 7 te Neerkant. Het plangebied is daarbij
gedefinieerd als het gebied waarop de aanvraag omgevingsvergunning, waarvoor dit
MER is opgesteld, betrekking heeft. Het bedrijf is gelegen in het buitengebied van
Neerkant, wat gelegen is in de gemeente Deurne en is gelegen in door Gedeputeerde
Staten vastgesteld verwevingsgebied. In de onderstaande figuren is door middel van een
luchtfoto de ligging van de bedrijfslocatie weergegeven. Daaronder is de topografische
ligging van de planlocatie weergegeven. Verder is duidelijk te zien hoe de bedrijfslocatie
zich verhoudt ten opzichte van haar directe omgeving.

Figuur 1.' Luchtfoto bedrijfslocatie Grintkuilen 5 en 7
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Figuur 2: Topografische Jigging

1.6

Indeling van het MER
In dit hoofdstuk wordt de indeling van de MER besproken. Hoofdstuk 1 en 2 gaan in op
de probleemsteliing en het doer van het voornemen. In hoofdstuk 2 wordt de
voorgenomen activiteit beschreven. In hoofdstuk 3 is het wettelijk kader omschreven.
Om een oordeel over de effecten van de voorgenomen activiteit te kunnen geven, is het
noodzakelijk de huidige situatie aan de Grintkuilen 5 en 7 te Neerkant te beschrijven.
Dit is in hoofdstuk 4 beschreven. Hoofdstuk 5 geeft een uitgebreide omschrijving van het
voorkeursalternatief. Hierin staan tevens de milieugevolgen die het voorkeursalternatief
zal veroorzaken. Hoofdstuk 6 gaat in op de belangrijkste te verwachten milieueffecten per
alternatief. In hoofdstuk 7 worden de alternatieven met elkaar vergeleken. Daarnaast
wordt gemotiveerd voor welk alternatief(en) de initiatiefnemer van plan is een
omgevingsvergunning aan te vragen.
Tenslotte wordt in hoofdstuk 8 een overzicht beschreven van de leemten ten gevolge van
het ontbreken van de benodigde gegevens. Het bijlagenrapport behorende bij dit MER
bevat diverse onderzoeksrapporten en een plattegrondtekening van de inrichting.
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2.

Voorgenomen activiteit
De voorgenomen activiteit bestaat uit de realisatie van een gesloten
varkenshouderijbedrijf, welke voldoet aan de nieuwste milieu-eisen, dierenwelzijn en met
voldoende bedrijfseconomisch perspectief voor de toekomst.

2.1

Bedri jfsbeschri jving
In de onderstaande afbeeldingen is de huidige situatie aan de Grintkuilen 5 en 7
weergegeven. Op beide bedrijven worden biggen en zeugen gehouden.

Bedrijfslocatie:
Grintkuilen 5
,....-

Figuur 3: Overzicht huidige situatie aan de Grintkuilen 5
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Figuur 4: overzieht huidige loeatie aan de Grintkuilen 7
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2.1.1

Kadastrale ligging

De percelen aan de Grintkuilen 5 en 7, kadastraal bekend onder sectie U nummer 407,
408 en 589,590 zijn in gebruik als erf/bouwgrond.

\

\

,

\

Grens inrichtit)g

405

406

407

Gemeente; Deurne
Sectie: U
Nr.:40~ 408 en
Schaar! :2000
::>89,590
Figuur 5: Voorgenomen planvorming in kadastraal perspectief
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2.2

Aard en omvang uitbreiding
Onderhavige planvorming omvat een gesloten varkenshouderij, oftewel een bedrijf waar
de gehele cyclus op hetzelfde bedrijf plaatsvindt. De zeugen worden gehouden t.b.v. de
productie van biggen. Deze biggen worden opgefokt en vervolgens ingezet als fokzeug of
afgemest op hetzelfde bedrijf. De gehele cyclus vind op hetzelfde bedrijf plaats waardoor
er geen dieren van andere bedrijven aangekocht hoeven te worden. Hierdoor zal er op het
bedrijf minder insleep van ziekten plaatsvinden . Initiatiefnemer is voornemens een
omgevingsvergunning aan te vragen voor de huisvesting van 944 guste/dragende
zeugen, 256 kraamzeugen, 8.400 vleesvarkens, 5.529 gespeende biggen en 249
opfokzeugen. In het voorkeursalternatief worden de varkens gehuisvest op combi
biologische luchtwassers, BWL 2009.12 met 85% ammoniakreductie en 85%
geurreductie.
De bestaande stallen 1 en 2 worden gebruikt als calamiteiten en opslagruimte. In de
bestaande stallen 3 en 4 worden respectievelijk 392 guste/dragende zeugen en 480
gespeende biggen gehuisvest. De stallen 5, 6 en 7 worden nieuw gebouwd.
Er is zoveel mogelijk rekening gehouden met de meest idea Ie landschappelijke inpassing.
Voor de stallen aan de Grintkuilen 7 wordt een aarden wal aangelegd met streekeigen
beplanting. Daarnaast worden de luchtwassers aan de achterzijde van de stallen
geplaatst. De stallen passen hierdoor beter in de omgeving en zijn vanuit de Grintkuilen
minder zichtbaar. In de bijlagen is een erfbeplantingsplan toegevoegd om de
landschappelijke inpassing zo goed mogelijk te waarborgen.
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2.2.1

Planning en fasering
Tabel5: Schematisch overzicht procedure m.e.r. en omgevingsvergunning milieu
Activiteit

Tijdstip

Actie door

Opstellen en indienen MER

januarl -april 2011

Initiatiefnemer

Beoordeling aanvaardbaarheid MER en

april - juni 2011

College van B en W Deurne

aanvraag omgevingsvergunning milieu

mei 2011

Initiatiefnemer

beoordeling MER

september 2011

Commissie MER

Inspraak MER

september 2011

Een ieder

kennisgeving

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning oktober-november 2011

College van B en W Deurne
Belanghebbenden

Zienswijze op ontwerp-

oktober 2011 -

omgevingsvergunning

november 2011

Besluit omgevingsvergunning

december 2011

College van B en W Deurne

Beroep besluit omgevingsvergunning

januarl-februari 2012

Belanghebbenden
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2.2.2 Bouwplan
In figuur 4 is de stalindeling weergegeven . Zoals vermeld worden de stallen aangesloten
op combi biologische luchtwassers, BWL 2009.12 met 85% ammoniakreductie en 85%
geurreductie. Beide vleesvarkensstallen worden naast elkaar gebouwd zodat er korte
looplijnen ontstaan . De zeugen worden gehuisvest in een aparte stal, waardoor weinig
ziekte insleep zal zijn.

guste/dr.

Calamiteiten
ruimte

Grintkuilen 7

Figuur 6: stalindeling varkenshouderijbedrijf Swinkels
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2.3

Beschrijving huisvestingsysteem

2.3.1

8eschrijving luchtwassysteem 8WL2009.12
De voorgenomen activiteit be staat uit het huisvesten van 944 guste/dragende zeugen,
256 kraamzeugen, 8.400 vleesvarkens, 5.529 gespeende biggen en 249 opfokzeugen.
Het gecombineerde biologische luchtwassysteem BWL 2009.12 heeft een geur en
ammoniakverwijderingsrendement van 85%. In het voorkeursalternatief worden de nieuw
te bouwen stallen allen voorzien van dit luchtwassysteem waardoor de geur-, ammoniaken stofemissie worden beperkt.
De ammoniakemissie (inclusief geur- en stofemissie) wordt beperkt door de ventilatielucht
te behandelen in een gecombineerd luchtwassysteem. Dit is een 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. Bacteri~n 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.
Spuiwater komt vrij uit de biologische wasser, het wordt opgevangen in de
wateropvangbak onder de wasinstallatie. Ook het sproeiwater van het watergordijn wordt
in deze bak opgevangen.
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Legenda:
1 ventilator
2 centraal luchtkanaal
3 watergordijn voor stofafvang
4 filterpakket biologische wasser
5 druppelvanger
6 sproeiers met sproeileiding
7 circulatiepomp
8 watervlotter
9 watermeter schoon water
10 waterbuffer
11 spuiwatermeter
12 doorstroommeters
NAAM:
Gecombineerd luchtwassysteem
85 % ammoniakemissiereductie
met watergordijnen biologische
wasser, voor kraamzeugen,
gespeende biggen, guste en
dragende zellgen, dekberen en
vleesvarkens (inclusief opfokberen
en 0 okzeu en
Figuur 7: Principetekening gecombineerd bi%gisch /uchtwassysteem.
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2.3.2

Beschikbare oppervlakte per dier
Het Varkensbesluit bepaalt aan welke minimale eisen voldaan moet worden om varkens
te mogen houden. De eisen hebben betrekking op het houden, huisvesten en het
verzorgen van varkens. De eisen met betrekking tot het houden en huisvesten van
varkens zien o.a. toe op de beschikbare oppervlakte- en beschikbare dichte vloer per
dier. In de onderstaande tabel is het beschikbare vloeroppervlak per diercategorie
opgenomen. Er wordt voldaan aan de nieuwste wettelijke eisen.

Tabel 6: oppervlaktenormen voorkeursalternatief
stalnr.

diercategorie

huisvestlng

leefoppervlaktenorm

beschlkbare
oppervlakte

3

guste/dragende

groepshuisvesting

2,25 m2 per zeug (50 tot 85 kg),

2,25 m per zeug

zeugen

2

dicht vloeroppervlak minimaal
40%

4

gespeende biggen

groepshuisvesting

15 tot 30 kg ~ 0,3m

5

kraamzeugen

BWL2009.12

>0,6m 2 dichte vloer voor biggen

0,6 m dichte vloer

5

guste/dragende

BWL2009.12

2,25 m2 per zeug (50 tot 85 kg),

2,25 m per zeug

zeugen

groepshuisvesting

dicht vloeroppervlak minimaal

vleesvarkens

BWL 2009.12

0,8 m 2 per varken (50 tot 85 kg),

2

2

0,5 m per big
2

perzeug
2

40%
6

groepshuisvesting

7

7

opfokzeugen

2

0,81m per

dicht vloeroppervlak minimaal

vleesvarken

40%

dichte vloer >40%

BWL 2009.12

0,8 m2 per varken (50 tot 85 kg),

0,80 m per

groepshuisvesting

dicht vloeroppervlak minimaal

opfokzeug

40%

dichte vloer >40%

gespeende

BWL 2009.12

biggen

groepshuisvesting

15 tot 30 kg ~ 0,3m

2

2

2

0,34 m per big .

Er is gekozen om de gespeende biggen in stal 4 bewust op een ruim vloeroppervlak te
houden. Van de gespeende biggen op het bedrijf is ca. 95 % gezond, er is
echter een kleine groep biggen (ca. 5%) die extra aandacht behoeft. De biggen die extra
aandacht nodig hebben worden gehuisvest in stal 4. Deze biggen hebben vaak kleine
aandoeningen aan poten, luchtwegen e.d . V~~r deze biggen is het van belang
voldoende bewegingsruimte te hebben om te kunnen herstellen . Door deze biggen af te
zonderen en te houden in kleine koppels krijgen zij voldoende rust en ruimte om te
herstellen. Met deze methode wordt geprobeerd het antibioticagebruik op het bedrijf te
verminderen. De infectiedruk wordt immers verlaagd door "zieke" biggen meteen af te
zonderen in stal 4. Uiteindelijk doel is 100% kwaliteitsbiggen af te leveren, wat weer een
positieve uitwerking heeft op het bedrijfsresultaat.
De ca . 95% gezonde biggen worden gehouden in stal7 op een beschikbare
vloeroppervlak wat als regulier wordt geacht.
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2.4

Mestopslag/afvoer
De mest2 welke geproduceerd wordt binnen de eigen inrichting zal worden afgevoerd met
vrachtwagens. De mest geproduceerd door de varkens wordt opgeslagen onder de
stallen. In totaal is er een mestopslag van circa 20.000 m3 . De drijfmest wordt per as
afgevoerd naar een erkende mestverwerker.

2.5

Voervoorziening
Op het bedrijf wordt aileen droogvoer gevoerd. In totaliteit zijn er op het bedrijf 19 silo's
aanwezig met een totale voeropslag capaciteit van 463 m 3 .

2.5.1

8evoegd gezag
Conform het Inrichtingen en Vergunningenbesluit (Ivb) is de gemeente het bevoegd gezag
voor het bewerken, verwerken , op- of overslaan van dierlijke of overige organische
meststoffen zolang:
•

er niet meer dan 25.000 m3 meststoffen van buiten de inrichting worden be- of
verwerkt op jaarbasis, en de te verwerken co-producten niet aan te merken zijn als
afval of indien dat wei het geval is er minder dan 15.000 ton afvalstoffen wordt
verwerkt en de opslagcapaciteit voor afvalstoffen minder dan 1000 m3 op jaarbasis
is.

Voor initiatieven die boven deze grenzen komen is de provincie het bevoegd gezag.
Op het onderhavige bedrijf vind geen mest be- en verwerking plaats, daarnaast wordt er
aileen gebruik gemaakt van droogvoer. Het bedrijf va It hierdoor onder bevoegd gezag van
de gemeente Deurne.

2.6

Motivatie voorgenomen activiteit
De heer F.H. Swinkels runt met zijn vrouw A. Swinkels twee varkenshouderijbedrijven te
Neerkant, gemeente Deurne. Beide locaties zijn naast elkaar gelegen te Neerkant aan de
Grintkuilen 5 en 7. Aanleiding voor het opstellen van onderhavige MER vormt het
voornemen van initiatiefnemers om beide locaties samen te voegen en uit te breiden tot
een gesloten varkenshouderijbedrijf. Dit bedrijf moet plaats gaan bieden aan 944
guste/dragende zeugen, 256 kraamzeugen, 8.400 vleesvarkens, 5.529 gespeende biggen
en 249 opfokzeugen. In het voorkeursalternatief worden de nieuw te bouwen stallen
3

2 17.900m mest per jaar.(8ron, KWIN Veehouderij)
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aangesloten Op combi biologische luchtwassers, BWL 2009.12.
Het omschakelen naar een gesloten bedrijf brengt veel voordelen met zich mee zoals
minder in sleep van ziekten, daar er geen dieren van andere bedrijven aangekocht hoeven
te worden. De nieuw te bouwen stallen zullen voldoen aan de beste beschikbare
technieken om zodoende de eventuele overlast voor omwonenden en het milieu tot een
minimum te beperken.
De initiatiefnemer en zijn vrouw hebben kinderen die eventueel in de toekomst interesse
hebben om het bedrijf over te nemen. Vanuit dit oogpunt zijn voorgenomen
ontwikkelingen noodzakelijk, om ook in de toekomst een rendabel en levensvatbaar
bedrijf te exploiteren.

2.7

Toekomstige ontwikkelingen
Naast het beschreven ontwikkelingstraject (zie paragraaf 2.2.1. planning en fasering)
worden geen andere ontwikkelingen voorzien dan voorgenomen activiteit. In de omgeving
van het project worden geen grote nieuwe ontwikkelingen voorzien.
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3.

Wettelijk- en beleidskader
Het doel van de m.e.r.-procedure is om het milieubelang een volwaardige plaats te geven
in de besluitvorming. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het kaderstellende beleid dat ten
grondslag ligt aan de doelstelling en het wettelijke kader ten aanzien van een aantal
milieuthema's. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen Europees, nationaal, provinciaal
en gemeentelijk beleid .

3.1

Europees beleid
Een Europese richtlijn is een wetgevend instrument van de Europese Unie. De richtlijn
kent haar oorsprong in artikel 249 van het EG- verdrag. Het gaat om een afge/eide vorm
van Europees recht, naast de Europese verordening, de Europese beschikking en de
Europese aanbeveling. De Europese wetgever gebruikt richtlijnen om verschillende
nationale rechtsordes op elkaar af te stemmen . Richtlijnen komen dan ook vaak voor in
aangelegenheden die aan de werking van de Gemeenschappelijke markt raken.
Richtlijnen verplichten Lidstaten om hun wetgeving aan te passen zodat zij eenzelfde
welbepaald eindresultaat beogen, maar laten de keuze van de methode over aan elke
Lidstaat. Een richtlijn die in werking is getreden, dient door elke geviseerde Lidstaat
ge"implementeerd te worden in haar nationale rechtsorde.

3.1.1

IPPC·richtlijn
De IPPC-richtlijn 3 beoogt een ge"integreerde preventie en beperking van verontreiniging
door de in bijlage I van de genoemde richtlijn activiteiten tot stand te brengen en zo een
hoog niveau van bescherming van het milieu te bereiken.
De richtlijn hanteert als uitgangspunt dat emissie naar bodem, water en lucht moeten
worden voorkomen en, wanneer dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk moeten worden
beperkt o.a. door het inzetten van zgn. Beste Beschikbare Technieken.
Om te toetsen of een installatie voldoet aan de "Beste Beschikbare Technieken" zijn
zogenaamde BBT-referentiedocumenten (BREF's) beschikbaar.

V~~r

de varkens- en

4

pluimveebedrijven is deze BREF in 2003 opgesteld.

3

Richtlijn 96/61/EEG van de Raad van 24 september 1996 inzake geYntegreerde preventie en bestrijding van

verontreiniging.
4

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

20

12660 MR 01

3.1.2

MER-richtliin
Oe MER-richtlijn 5 heeft ten doel het ontstaan van vervuiling of hinder van meet af aan te
vermijden, door voor te schrijven dat in een zo vroeg mogelijk stadia rekening dient te
worden gehouden met de gevolgen van aile technische plannings- en
beslissingsprocessen voor het milieu. Tevens geeft onderhavige richtlijn aan bij welke
plannen een dergelijke MER voor de nationale, maar ook voor decentrale overheden,
verplicht is.

3.1.3

Strategische milieubeoordeling
Oe Strategische Milieubeoordeling 6 (SMB) verplicht tot een Milieueffectrapportage (PlanMER) bij bepaalde strategische/planologische beslissingen. Een Milieueffectrapportage is
een instrument om het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming.
Oit heeft onder meer gevolgen voor Streekplannen/Structuurvisie en Strategische Nota's,
waarvoor tot dusver geen MER verplicht was. Oe Strategische Milieubeoordeling (SMB)
bepaalt echter dat voor voorgeschreven plannen met mogelijk belangrijke gevolgen voor
het milieu een strategische milieubeoordeling (Plan-MER) moet worden uitgevoerd.
Hoewel deze richtlijn nog niet in nationale wetgeving is omgezetlge"implementeerd moeten
provincies, gemeenten en ministeries al wei aan de nieuwe regels voldoen.

3.1.4

Natura 2000
Oe Europese Unie heeft het initiatief genomen voor Natura 2000. Oit is een
samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden op het grondgebied van de
lidstaten van de Europese Unie. Oit netwerk vormt de hoeksteen van het beleid van de EU
voor behoud en herstel van biodiversiteit.
Het netwerk omvat aile gebieden die zijn beschermd op grond van de Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn alsook Beschermde Natuurmonumenten. Wettelijke bescherming hiervan
wordt in Nederland geregeld via de Natuurbeschermingswet.
(zie hiervoor paragraaf 3.2.4.)

5

Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde

openbare en particuliere projecten .
6

Richtlijn 2001/42/EEG van de Raad van 21 juni 2004 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het

milieu van bepaalde plannen en programma's.
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3.1.5 Habitatrichtlijn
De Habitatrichtlijn 7 heeft als doel bij te dragen aan het waarborgen van de biologische
diversiteit in de lidstaten door het instandhouden van de natuurlijke habitats en de wilde
flora en fauna op het Europese grondgebied. Deze richtlijn stelt een Europees ecologisch
netwerk vast van speciale beschermingszones: Natura 2000.
De gebiedbescherming is opgenomen in de Natuurbeschermingswet 1998 en wordt
ge'implementeerd via de aanwijzing van Natura 2000-gebieden. Er is een voorlopige
begrenzing via de aanwijzing van Habitatrichtlijngebieden.

3.1.6 Vogelrichtlijn
De Vogelrichtlijn 8 heeft ten doer de instandhouding van aile natuurlijk in het wild levende
vogelsoorten op het Europese grondgebied. Voor de zeldzame en kwetsbare soorten kent
de Vogelrichtlijn de verplichting tot aanwijzen van beschermde leefgebieden.
De gebiedbescherming is opgenomen in de Natuurbeschermingswet 98 en wordt
ge"implementeerd via de aanwijzing van Natura 2000-gebieden . Er is een voorlopige
begrenzing via de aanwijzing van Vogelrichtlijngebieden.

3.1.7 Nitraatrichtlijn
De Nitraatrichtlijn 9 heeft ten doel dat aile lidstaten van de EU waterverontreiniging door
nitraten uit agrarische bronnen dienen te verminderen en voorkomen. De EU hanteert
hierbij een grenswaarde van 50 mg/l nitraat in grond- en oppervlaktewater.
Er dient dan ook gewerkt te worden met een stelsel van normen voor het gebruik van
stikstof, fosfaat en dierlijke mest in de landbouw om te voorkomen dat de hierboven
genoemde grenswaarde wordt overschreden.

7 Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora

en fauna .
B Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand.
9 Richtlijn 91/676/EEG van de Raad van 12 december 1991 inzake de bescherming van water tegen verontreiniging door

nitraten uit agrarische bronnen.
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3.1.8 Kaderrichtlijn water
De Kaderrichtlijn water10 (KRW) welke bedoeld is om de kwaliteit van het grond- en
oppervlaktewater in Europa op goed niveau te houden en ervoor moet zorgen dat de
kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in 2015 op orde is. Duurzaam waterbeheer is
hierin essentieel, voor planvorming van een dergelijke omvang is het uitvoeren van een
Watertoets dan ook verplicht.

3.1.9

NEe- richtliin
De NEC- richtlijn Een Europese richtlijn uit 2001. NEC staat voor 'national emission
ceilings' oftewel nationale emissieplafonds. In de NEC-richtlijn 11 worden per EU-lidstaat
plafonds toegekend voor de totale emissies van zwaveldioxide (S02), stikstofoxiden
(NOx), vluchtige organische stoffen (VOS) en ammoniak (NH3) in 2010. Ais de emissie
van Nederland in 2010 hoger is dan de vastgelegde waarden, voigt een procedure van
ingebrekestelling door de Europese Commissie en kan een forse boete worden opgelegd.

3.1.10 Verdrag van Malta
Het verdrag van Malta is de opvolger van een eerder Europees verdrag uit 1969 waarin
vooral de bescherming van archeologische monumenten werd geregeld. Op 16 april 1992
is de verdragtekst door de lidstaten van de Raad van Europa te Valetta ondertekent.
Dit verdrag beoogt het cultureel erfgoed dat zich in de bod em bevindt beter te
beschermen. Het gaat om archeologische resten als nederzettingen, grafvelden en
gebruiksvoorwerpen. Enkele bepalingen uit het verdrag zijn;
•

Streven naar behoud op de plaats van archeologische resten (artikeI4).

•

Tijdig rekening houden met aanwezigheid van archeologische waarden, zodat er
nog ruimte is voor archeologievriendelijke alternatieven (artikel 5).
Bijvoorbeeld door vooraf onderzoek te laten doen naar de mogelijke aanwezigheid
van archeologische waarden , om het bodemarchief beter te beschermen en om
onzekerheden tijdens de bouw van bijvoorbeeld nieuwe wijken te beperken.

•

De verstoorder betaalt door het doen van opgravingen en het documenteren van
archeologische waarde, wanneer behoud op de plaats niet mogelijk is (artikel 6) .

Andere bepalingen uit het verdrag zijn:
Artikel 9: Communicatie met het publiek;
Artikel 12: uitwisseling van kennis en archeologiedeskundigen tussen de
landen.
10 Richtlijn 2000/60/EC is op 22 december 2000 van kracht geworden en heeft als doel de kwaliteit van oppervlakte- en

grondwater in Europa te waarborgen.
11 NEC- richtlijn (2001/81/EG) .
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3.2

Landelijk beleid

3.2.1

Wet milieubeheer
De Wet milieubeheer (Wm) is de belangrijkste milieuwet. De wet bepaalt welke (wettelijk)
gereedschap kan worden ingezet om het milieu te beschermen. De belangrijkste
instrumenten zijn milieuplannen en -programma's, milieukwaliteitseisen, vergunningen,
algemene regels en handhaving. Het doel van deze wet is om milieubelasting door
bedrijven en instellingen te voorkomen of te beperken.

3.2.2

Wet Aigemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO)
Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking
getreden . De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht brengt ca. 25- regelingen samen
die de fysiekeleefomgeving betreffen. Het gaat hierbij om bouw-, milieu-, natuur- en
monumentenvergunningen, die opgaan in een vergunning, de zogenaamde
omgevingsvergunning . Zo hebben adviseurs en initiatiefnemer nog maar te maken met
een loket, een beschikking en een procedure. De aanvraag kan digitaal worden gedaan
en behandeld.
Het in een keer vragen van een vergunning heeft evidente procedurele en financiele
voordelen, omdat er dan langs de snelste weg voor het gehele project een onherroepelijk
besluit zal komen en er definitieve duidelijkheid zal bestaan over de aanvaardbaarheid
van het project in zijn totaliteit. Ook voor derdebelanghebbenden, het bevoegd gezag en
eventuele andere betrokken bestuursorganen draagt de bundeling van aile activiteiten in
een procedure, uitmondend in een besluit, met een rechtsbeschermingsprocedure, bij aan
overzicht en transparantie.

3.2.3 Besluit omgevingsrecht (Bor)
In het Besluit omgevingsrecht staat onder meer voor welke activiteiten een vergunning
nodig is en welk bevoegd gezag vergunningen verleent. In veel gevallen zijn bestaande
regelingen overgenomen en is aangesloten bij de bestaande bevoegdheidsverdeling. De
hoofdregel is dat burgemeester en wethouders van de gemeente waar het project (in
hoofdzaak) zal worden verricht, bevoegd zijn tot het beslissen op een aanvraag om een
omgevingsvergunning (artikeI2.4 van de Wabo) . In het Bor wordt een aantal
uitzonderingen op de hoofdregel gemaakt en aangegeven in welke gevallen
gedeputeerde staten dan wei de betrokken minister bevoegd gezag zullen zijn.
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Nieuw in het besluit is een verruiming van het vergunningsvrij bouwen. Naar
verwachting zal het aantal vergunningplichtige bouwwerken daardoor met maar liefst 57
procent verminderen. Hierdoor hoeven per jaar ongeveer 64.000 minder vergunningen
aangevraagd te worden. In het Bor wordt verder geregeld: de voorschriften die aan de
vergunning worden verbonden en de aanwijzing van adviseurs.

3.2.4

Natuurbeschermingswet 1998
In de Natuurbeschermingswet wordt wettelijke bescherming gegeven aan terreinen en
wateren met bijzondere natuur- en landschapswaarden. In de Natuurbeschermingswet
worden regels gesteld met betrekking tot de instandhouding van Natura 2000 gebieden 12
en andere Beschermde Natuurmonumenten 13. Er dient getoetst te worden of er geen
negatief significante effecten op kwetsbare natuur zijn waar te nemen.

3.2.5 Crisis en Herstelwet (CHW)
De Crisis en herstelwet is gericht op de versnelling van projecten in het ruimtelijke
domein, om de economische crisis en haar gevolgen te bestrijden en een goed en
duurzaam herstel van de economische structuur van Nederland te bevorderen.
De Crisis- en herstelwet omvat twee categorieen van maatregelen:
1. Tijdelijke maatregelen voor aangewezen (categorieen van )projecten en
bevoegd heden;
2. Wijzigingen van bijzondere wetten en lagere regelgeving.
De Chw zal nog verder worden uitgewerkt in een AMvB die thans in voorbereiding is (het
Besluit uitvoering Crisis en herstelwet) 14. Deze AMvB zal meer omvatten dan de
toevoeging van een project aan bijlage 2, de aanwijzing van ontwikkelingsgebieden (art.
2.3), de innovatieprojecten (art. 2.4), de locale projecten van nationale betekenis (art.
2.18) en de categorieen andere projecten van maatschappelijke betekenis (art. 2.9 lid 1
onder b). Ook bevat de AMvB enkele bepalingen die de goede uitvoering van de Chw
moeten bevorderen.

12 Natura 2000- gebieden: internationaal belangrijke gebieden waar soorten voorkomen die in internationale richtlijnen

(Vogel- en Habitatrichtlijn) en overeenkomsten zijn benoemd.
13 Beschermde natuurmonumenten: op nationaal niveau belangrijke natuurgebieden, voorheen Beschermde

natuurmonumenten, Beschermde Staatsnatuurmonumenten en/of een combinatie tussenbeide.
14 Staatscourant 26 april 2010, nr. 6302 (ontwerp-AMvB, waartegen zienswijzen kunnen worden ingebracht)
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Stand van zaken Natura 2000- gebieden in relatie tot ammoniak
Hieronder voigt een weergave in chronologische volgorde betreffende de stand van
zaken tot nu toe:

•

22 mei 2007

•

29 februari 2008

Toetsingskader Ammoniak en Natura 2000 15 .
Uitspraak Raad van State; Toetsingskader ammoniak en Natura 2000 sneuvelt 16 .

•
20juni2008
Taskforce Commissie Trojan; Stikstof/ammoniak in relatie tot Natura 2000 17 .
•
24 november 2008
Handreiking voor toetsing effecten van ammoniak op Natura 2000- gebieden 18.
•
01 april 2009
Uitspraken Raad van State; het is niet meer mogelijk terug te vallen op vergunde rechten
conform vigerende vergunning Wet milieubeheer19.

•
19juni2009
Rapport Adviesgroep Huys: Meer dynamiek bij de uitvoering van Nationale en Europese
natu urwetgeving 20 .
•
30juni2009
Rek- en Ruimtebrief, Minister Verburg van LNV21 .
•

15 september 2009 (Prinsjesdag)

Koningin biedt Crisis- en Herstelwet, inclusief. wijziging Natuurbeschermingswet 1998 aan
aan de Tweede Kamer22.
15 Toetsingskader ammoniak en Natura 2000, d.d. 22- mei 2007, kenmerk:

DN.2007/1346, bedoeld als tijdelijk instrument

voor vergunningverlening in de periode tot het gereedkomen van de Natura 2000 beheerplannen.

16 De Tweede Kamer heeft verzocht (Kamerstukken II 2006/07,

30.654, nr 38) de uitgangspunten van het Toetsingskader

weltelijk te verankeren in een AMvB . De Raad van State heeft in overweging gegeven niet aldus te besluiten, van
vaststelling van het AMvB wordt afgezien.
17 Om te zoeken naar een oplossing heeft het Ministerie van LNV een taskforce ingesteld onder voorzilterschap van de

heer Trojan, deze brengt een onafhankelijk adviesrapport (Stikstof/ammoniak in relatie tot Natura 2000, d.d. 30 juni 2008)
uit waarop de betrokken bestuurlijke partijen hun standpunt kunnen bepalen.

18 Door het Ministerie van LNV is een Handreiking gepubliceerd waarin aan de hand van een 7- tal hulpvragen inzichtelijk
wordt gemaakt hoe een goede beoordeling voor toetsing van effecten van ammoniak op Natura 2000- gebieden mogelijk is.
(Kamerstuk d .d. 24- november 2008 en kabinetsreactie op het rapport van de taskforce Trojan en de Handreiking).

19 Naar aanleiding van en aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet 1998 doet de Raad van State (kenmerk:
200802600/1/R2 en 200807857/1/R2) de navolgende uitspraken waarin zij o.a. betoogt dat het niet meer mogelijk is terug te

vallen op vergunde rechten en een passende beoordeling noodzakelijk is waaruit blijkt dat er geen significant negatieve
effecten op Natura 2000- gebieden zijn.

20 Minister Verburg van het Ministerie van LNV geeft de Adviesgroep Huys de opdracht te zoe ken naar oplossingsrichtingen
en te bezien wat een kansrijke strategie is het vastzittende dossier van ammoniak en Natura 2000 weer in beweging te
krijgen, gebruikmakend van de maximaal juridische mogelijkheden.

21

Een reeks maatregelen is uiteengezet betreffende beleidsregels en instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-

gebieden in een brief aan de Tweede kamer door Minister Verburg van LNV, referentie PDN.2009.56.

22

Naar aanleiding van het voorgaande, thans vermeld onder 19 en 20, is besloten het wijzigen van de

Natuurbeschermingswet 1998 op te nemen in de Crisis- en Herstelwet. Het doel hiervan is om het zekerstellen van
ecologische en economische doelen in samenhang met elkander te beschouwen en voorts dient hiertoe rek in huidige
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•

30 september 2009

Provincie Limburg en Noord-Brabant laten per brief aan de Tweede Kamer weten dat er
een bestuurlijk akkoord is bereikt in de vorm van een Provinciale Beleidsregel 23 •
•

12 november 2009

Tweede kamer debatteert over invoering van de Crisis- en Herstelwee4 .
•

15 decem ber 2009

Over het invoeren van de Crisis- en Herstelwet zal de Eerste Kamer haar goedkeuring
dienen te geven.
•
1 april 2010
Op 16 maart 2010 is de Eerste Kamer 5 akkoord gegaan met de Crisis- en Herstelwet. Op

1 april 2010 is de Crisis- en Herstelwet in werking getreden.
•
15 juli 2010
Op 25 mei jl. hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant het statenvoorstel ten

aanzien van de Verordening stikstof en Natura 2000 vastgesteld en op 9 juli 2010 hebben
Provinciale Staten van Noord-Brabant ingestemd met de 'Verordening stikstof en Natura
2000 Noord-Brabant'. Op 15 juli 2010 is de Verordening stikstof en Natura 2000 in
werking getreden.

regelgeving Ie worden gecre!!erd zonder naluurdoelen uil hel oog Ie verliezen.
23

In hel convenanl Slikslof en Nalura 2000. d.d. 29 seplember 2009 Ie 's-Hertogenbosch is vaslgelegd op welke wijze de

Provincies Limburg en Noord-Brabanl invulling geven aan de aanpak van de slikslofproblemaliek in relalie 101 de
veehouderij en Nalura 2000- gebieden.
24 Op 17- november 2009 wordl er door de Tweede Kamer ingeslemd mel hel versneld invoeren van de Crisis- en

Herslelwet.
25 In Nederland wordl normaliler een welsvoorslel ingediend door de regering en door de minislerraad goedgekeurd.

Vervolgens vindl er over hel voorgenomen wetvoorslel in zowel de Tweede- alsook de Eerste Kamer een debal en
stemming plaats. Daama wordt de wet door de Koningin en de belrokken bewindspersoon ondertekend en geplaalst
(afgekondigd) in het Staatsblad van hel Koninkrijk der Nederlanden.
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3.2.6

Ecologische hoofdstructuur (EHS)
De ecologische hoofdstructuur (EHS) is een samenhangend netwerk van natuurgebieden
en landbouwgebieden met veel natuurwaarden. De EHS vormt de basis voor het
Nederlandse natuurbeleid, welke reeds is vastgelegd in het natuurbeleidsplan (NBP) en
vervolgens nader invulling zal krijgen in de Nota Ruimte.
Het doel van de EHS is de instandhouding en ontwikkeling van deze natuurgebieden, om
daarmee een grote aantal soorten en ecosystemen te laten voortbestaan. Ruimtelijke
ontwikkelingen zijn mogelijk in of nabij EHS als de werking ervan niet wordt bedreigd.

3.2.7

Flora- en faunawet
De Flora- en Faunawet regelt de bescherming en instandhouding van planten- en
diersoorten die in het wild voorkomen. Daarnaast dienen aile in het wild levende planten
en dieren in principe met rust worden gelaten.
Eventuele schade aan in het wild levende planten en dieren dient beperkt te worden
middels het nemen van mitigerende maatregelen. Ais mitigatie niet voldoende is om
schade te voorkomen is het verplicht de resterende schade te compenseren .
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3.2.8

Wet Ammoniak Veehouderij
De Wet ammoniak en veehouderij (Wav) is het toetsingskader voor de emissie van
ammoniak. Bij de beslissing inzake de omgevingsvergunning milieu voor het oprichten of
veranderen van een veehouderij betrekt het bevoegd gezag de gevolgen van de
ammoniakemissie uitsluitend op de wijze die is aangegeven in de Way. Slechts de
nadelige gevolgen van de ammoniakdepositie op zogenaamde kwetsbare gebieden
binnen 250 meter wordt beoordeeld.

3.2.9

Besluit huisvesting am moniakem iss ie veehouderijen
Het Besluit huisvesting ammoniakemissie veehouderijen geeft invulling aan het algemene
emissiebeleid voor heel Nederland. Het besluit bepaalt dat dierenverblijven, waar
emissie-arme huisvestingssystemen voor beschikbaar zijn, op den duur emissie-arm
moeten zijn uitgevoerd. Op grand van het besluit mogen aileen nog huisvestingssystemen
met een emissiefactor die lager is dan of gelijk is aan de maximale emissiewaarde,
toegepast worden.
Actieplan ammoniak
Om te kunnen voldoen aan het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij moeten
vele intensieve veehouderijen zowel hun stallen alsook hun omgevingsvergunning milieu
aanpassen . Om dit middels een stappenplan vorm te geven is het Actieplan ammoniak26
opgesteld. Het Actieplan ammoniak stelt veehouderijen in de gelegenheid om
investeringen voor ammoniak, fijn stof en dierwelzijn gelijk op te laten gaan. Oit is erop
gericht de vergunningverlening en het realiseren van de gewenste stalaanpassingen over
de komende 2-3 jaar te spreiden. Hiertoe wordt de mogelijkheid geboden om een
stappenplan op te stellen welke investeringen/aanpassingen wanneer gerealiseerd zullen
worden, maar tenminste voor 2013.

3.2.10 IPPC beleidslijn
De Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij is bedoeld als
handreiking voor het uitvoeren van de omgevingstoetsing die op grand van de IPPCrichtlijn ten aanzien van de ammoniakemissie vanuit veehouderijen dient te worden
uitgevoerd. Met behulp van de beleidslijn kan het bevoegd gezag beslissen vanwege de
lokale milieuomstandigheden of en in welke mate strengere emissie-eisen in de
milieuvergunning opgenomen moeten worden dan de eisen die volgen uit de
toepassing van BBT (Beste Beschikbare Technieken).

26

Actieplan ammoniak (Ministerie van VROM , d.d. 14- juli 2009, kenmerk: DP/2009045219)
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3.2.11 Regeling aanwijzing BBT-documenten
Op 27 mei 2009 zijn in de Staatscourant (2009 nr. 95) zijn de wijzigingen van de Regeling
aanwijzing BBT-documenten gepubliceerd. Hierbij zijn diverse wijzigingen doorgevoerd in
tabel1 van de bijlage van de Regeling . Ten behoeve van de actualisatie van de Regeling
aanwijziging BBT-documenten is de Bijlage bij die regeling opnieuw vastgesteld.
Onderstaande tabel geeft een weergave BBT-documenten welke betrekking hebben op
onderhavige planvorming.
Tabel 7: BREF documenten
installatie in bijlage 1
IPPC-richtlijn
(96/91/EG)

Primair relevante
BREF-documenten

aanvullende BREFdocumenten
(voorzover relevant in
individuele gevallen)

REF-documenten
(voorzover relevant in
individuele gevallen)

6.6 b installaties voor
intensieve pluimveevarkenshouderij met
meer dan 2000 plaatsen
voor mestvarkens (van
meer dan 30 kg).
6.6 c installaties voor
intensieve pluimvee-of

BREF Intensieve
pluimvee en
varkenshouderiF

BREF Op- en overslag
bulkgoederen
BREF Energie-

BREF Cross media &
economics
BREF monitoring

varkenshouderij met
meer dan 750 plaatsen

varkenshouderij

effici~ntie

BREF Intensieve
pluimvee en

BREF Op- en overslag
bulkgoederen
BREF Energieefficii3ntie

BREF Cross media &
economics
BREF monitoring

voor zeugen .

3.2.12 Wet geurhinder veehouderii
De Wet geurhinder en veehouderij is het landelijke toetsingskader voor geurhinder vanuit
veehouderijen ten opzichte van haar directe omgeving. In de wet wordt onderscheid
gemaakt tussen geurgevoelige objecten binnen en buiten de bebouwde kom en binnen en
buiten een concentratiegebied. Bij dieren waarvoor geen geuremissiefactoren zijn
bepaald, gelden wettelijk vastgestelde afstanden die ten minste moeten worden
aangehouden tot geurgevoelige objecten.
In afwijking van deze wettelijk vastgestelde normen, bedraagt de afstand tussen een
veehouderij en een geurgevoelig object dat onderdeel uitmaakt van een andere veehouderij, of
dat op of na 19 maart 2000 heeft opgehouden deel uit te maken van een andere veehouderij:
minstens 100 meter indien het geurgevoelige object binnen de bebouwde kom is
gelegen, en minstens 50 meter indien het geurgevoelige object buiten de bebouwde
kom is gelegen.
27 Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs, juli 2003.
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De volgende geurnormen van een veehouderij op een geurgevoelig object moeten
worden aangehouden.
a. binnen een concentratiegebied, binnen de bebouwde kom, niet meer dan 3,0 odour
units per kubieke meter lucht;
b. binnen een concentratiegebied, buiten de bebouwde kom, niet meer dan 14,0 odour
units per kubieke meter lucht;
c. buiten een concentratiegebied, binnen de bebouwde kom, niet meer dan 2,0 odour
units per kubieke meter lucht;
d. buiten een concentratiegebied, buiten de bebouwde kom, niet meer dan 8,0 odour units
per kubieke meter lucht.

3.2.13 Wet Luchtkwaliteit
De Wet luchtkwaliteit voorziet onder meer in een gebiedgerichte aanpak van de
luchtkwaliteit via het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). De
programma-aanpak zorgt voor een flexibele koppeling tussen ruimtelijke activiteiten en
milieugevolgen. Van bepaalde activiteiten met getalsmatige grenzen is vastgesteld dat
deze 'niet in betekenende mate' (NIBM) bijdragen aan de luchtverontreiniging. Deze
mogen zonder toetsing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit uitgevoerd worden.

3.2.1 4 Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR)
De Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR) is in 1992 tot stand gekomen binnen een
samenwerkingsverband van overheden en bedrijfsleven. De NeR heeft tot doel om de
milieuvergunningen in Nederland te harmoniseren waar het gaat om eisen aan de
emissies naar de lucht. Hierbij is de stand der techniek het uitgangspunt voor het
vaststellen van de emissie-eisen en de daarbij behorende technieken die in de NeR zijn
opgenomen. De richtlijn is daarmee een belangrijke bron van informatie voor de
praktische invulling van het ALARA-principe en voor de invulling van het begrip
Beste Beschikbare Technieken, zoals beschreven in de Europese IPPC richtlijn.
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3.2.15 Nederlandse Rlchtliin Bodembescherming (NRB)
De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) is ontwikkeld om
vergunningvoorschriften te uniformeren en harmoniseren. Met de NRB kunnen
(voorgenomen) bodembeschermende maatregelen en voorzieningen binnen inrichtingen
worden beoordeeld en kan de besluitvorming m.b.t. een optimale
bodembeschermingsstrategie worden gestuurd. De NRB is van toepassing op activiteiten
in inrichtingen als bedoeld in het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb).
In de NRB zijn specifieke bodembedreigende activiteiten beschreven waarbij steeds de
gewenste beschermende maatregelen en voorzieningen zijn aangegeven. De NRB richt
zich aileen op het 'algemeen beschermingsniveau'.

3.2.16 Meststoffenwet
In de Meststoffenwet zijn bepalingen opgenomen die betrekking hebben op de productie,
het opslaan van alsook het verhandelen en het vervoeren van dierlijke meststoffen. Deze
bepalingen hebben als doel de bodem te beschermen tegen verontreiniging, hiertoe zijn
voorschriften opgesteld ten aanzien van de opslag van mest.

3.2.17 Waterwet
Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. De Waterwet voegt de
volgende waterbeheerwetten samen:
•

Wet op de waterhuishouding;

•

Wet verontreiniging oppervlaktewateren;

•

Wet verontreiniging zeewater;

•

Grondwaterwet;

•

Wet droogmakerijen en indijkingen;

•

Wet op de waterkering;

•

Wet beheer rijkswaterstaatswerken (de 'natte' delen daarvan);

•

Waterstaatswet 1900 (het 'natte' gedeelte ervan).

Daarnaast wordt vanuit de Wet bodembescherming de regeling voor waterbodems
ondergebracht bij de Waterwet. De Waterwet regelt niet alles. Voor bepaalde
onderwerpen geldt dat deze nader zijn uitgewerkt in het Waterbesluit (een algemene
maatregel van bestuur), de Waterregeling (een ministeriele regeling) of in verordeningen
van waterschappen en provincies. Deze uitvoeringsregels zijn gelijk in werking getreden
met de Waterwet.
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De Waterwet is gericht op het voorkomen en zo nodig beperken van overstromingen,
wateroverlast en waterschaarste. Deze wet beschermt ook de chemische en ecologische
kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater, en zorgt ervoor dat we zonder
belemmering kunnen recreeren op en aan het water.
Meestal is het waterschap het bevoegd gezag voor de vergunningverlening.

3.2.18 Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVil
Het Besluit externe veiligheid inrichtingen(BEVI) bevat veiligheidsnormen voor bedrijven
die een risico vormen voor personen buiten dit bedrijfsterrein. Sommige bedrijfsactiviteiten
kunnen een risico vormen voor omwonende burgers en haar woonomgeving . In het BEVI
is vastgelegd op welke wijze deze risico's zoveel mogelijk beperktlbeheerst kunnen
worden. Er zijn onder andere veiligheidsafstanden vastgelegd in het BEVI waaraan
bevoegd gezag dient te toetsen bij vergunningverlening of het maken van
bestemmingsplannen.

3.2.19 Wet geluidhinder (Wgh)
De Wet geluidhinder (Wgh) vormt een belangrijk juridische kader voor het Nederlandse
geluidsbeleid. De Wet geluidhinder biedt onder andere geluidsgevoelige bestemmingen
(zoals woningen) bescherming tegen geluidhinder van wegverkeerlawaai, spoorweglawaai
en industrielawaai door middel van zonering.

3.2.20 Handreiking industrielawaai
De Handreiking industrielawaai en vergunningverlening is opgesteld als hulpmiddel bij het
voorkomen en beperken van hinder door industrielawaai. Door middel van de afstand
beperken tussen geluidsbron en ontvanger kan geluidsoverlast worden beperkt.
Omdat niet altijd kan worden voorkomen dat het geluid van de industrie invloed heeft op
de omgeving, is het noodzakelijk de geluidsituatie formeel vast te leggen. Dit kan in
vergunningsvoorschriften worden vastgelegd, waarna dit kan worden gecontroleerd. Op
deze manier kan geluidshinder worden voorkomen en worden beperkt. De aard van de
industriele bronnen is echter zo verschillend dat niet voor iedere inrichting gelijke
vergunningvoorschriften kunnen worden vastgesteld.
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3.2.21 Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren (GWWD)
In de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren wordt het dierwelzijn geregeld.
Uitgangspunt van deze wet is dat geen handelingen met dieren verricht mogen worden,
tenzij in de wet staat dat het wei mag (dit wordt het 'nee, tenzij'- principe genoemd).
De GWWD geldt voor aile dieren die door mensen gehouden worden, dus
productiedieren, hobbydieren en gezelschapsdieren.
De Gezondheids- en welzijnswet voor dieren is een 'kaderwet' . Oat betekent dat de wet
een soort raamwerk geeft waarbinnen de uiteindelijke regels vastgesteld worden aan de
hand van Aigemene Maatregelen van Bestuur (AmvB's) of Ministeriele regelingen.

3.2.22 Varkensbesluit
In het Varkensbesluit worden regels gesteld met betrekking tot het houden, huisvesten en
verzorgen van varkens; regels in het belang van dierenwelzijn en diergezondheid.
Het Varkensbesluit is vooral van belang voor het welzijn van de varkens. Het besluit stelt
naast inrichtingseisen ook eisen om het welzijn van de varkens te optimaliseren, zoals
voorschriften voor het behandelen van zieke en gewonde dieren en de huisvesting van
zeugen, biggen en vleesvarkens.

3.2.23 Nota Ruimte
De Nota Ruimte is een nota van het Rijk, waarin de principes voor de ruimtelijke inrichting
van Nederland vastgelegd worden. In de Nota Ruimte gaat het daarbij om
inrichtingsvraagstukken die spelen tussen nu en 2020, met een doorkijk naar 2030. In de
nota worden de hoofdlijnen van beleid aangegeven, waarbij de ruimtelijke hoofdstructuur
van Nederland (RHS) een belangrijke rol zal spelen.

3.2.24 Wet op de Ruimtelijke Ordening (Wro)
De Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) is op 1 juli 2008 in werking getreden ter
vervanging van de oude WRO. De Wro regelt hoe ruimtelijke plannen tot stand komen en
welke bestuurslaag voor welke ruimtelijke plannen verantwoordelijk is. Ook regelt de Wro
de verhoudingen tussen de verschillende overheden en bestuursorganen in Nederland,
zoals waterschappen, gemeenten, provincies en het Rijk. Een belangrijk onderdeel van de
Wro is de digitalisering van ruimtelijke plannen .
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3.2.25 Nationale landschappen
Nationale landschappen zijn gebieden met internationaal zeldzame of unieke en nationaal
kenmerken de landschapskwaliteiten, en in samenhang daarmee bijzondere natuurlijke en
recreatieve kwaliteiten. Landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten van
nationale landschappen moeten behouden wblijven, duurzaam beheerd en waar mogelijk
worden versterkt. Binnen nationale landschappen is daarom 'behoud door ontwikkeling'
het uitgangspunt voor het ruimtelijk beleid. De landschappelijke kwaliteiten zijn
medesturend voor de wijze waarop de gebiedsontwikkeling plaatsvindt.
Uitgangspunt is dat de nationale landschappen zich sociaal-economisch voldoende
moeten kunnen ontwikkelen, terwijl de bijzondere kwaliteiten van het gebied worden
behouden of worden versterkt.
3.2.26 Nota Belvedere
De Nota Belvedere is een Nederlandse beleidsnota over de relatie tussen cultuurhistorie
en ruimtelijke inrichting. De doelstelling van de nota is de cultuurhistorische waarde meer
prioriteit te geven bij de inrichting van Nederland. Erkend wordt dat er tussen de zorg voor
het cultuurhistorisch erfgoed en de dynamiek van de ruimtelijke inrichting een spanning
bestaat. Er dient gezocht worden naar een nieuw evenwicht tussen behoud
en ontwikkeling.
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3.3

Provinciaal beleid

3.3.1

Structuurvisie Ruimtelijke Ordening. Noord-Brabant
Op 1 oktober 2010 hebben Provinciale Staten de structuurvisie ruimtelijke ordening voor
de provincie Noord Brabant vastgesteld en vervangt daarmee de Interimstructuurvisie
2008.
Deze structuurvisie geeft de hoofdlijnen van het provinciaal ruimtelijk beleid tot 2025 (met
een doorkijk naar 2040). De nieuwe structuurvisie is een uitvloeisel van de nieuwe Wet
Ruimtelijke Ordening die op 1 juli 2008 in werking trad en is een van de vier strategische
plannen van de provincie. Hierin worden de provinciale ruimtelijke belangen benoemd en
de wijze waarop de provincie deze belangen behartigt. Ook de instrumenten die de
provincie inzet om deze doelen te bereiken, staan in de structuurvisie beschreven.
Provinciale Staten besloten in 2008 tot een beperkte herziening van het ruimtelijk beleid
op basis van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening, waarin de landschapsvisie wordt
ge"integreerd.
Ontwikkeling intensieve veehouderij
In 2005 zijn de gebieds- en reconstructieplannen vastgesteld waarin de doelen voor de
herinrichting van het platteland zijn beschreven. Belangrijk onderdeel van deze plannen
is het beleid voor de ontwikkeling van de intensieve veehouderij. Het platteland kent op
grond van deze plannen een driedeling, de integrale zonering, die daar speciaal op is
toegesneden. Het beleid dat aan de integrale zonering is gekoppeld is opgenomen in de
Verordening ruimte Noord Brabant. Binnen de structuurvisie ruimtelijke ordening is geen
nieuw beleid geformuleerd inzake de ontwikkelingsmogelijkheden voor de intensieve
veehouderij. Het vigerende beleid, zoals dat geldt sinds de besluitvorming in maart 2010
en de verwerking daarvan in de Verordening ruimte, is uitgangspunt voor de structuurvisie
ruimtelijke ordening.
Ambitie voor het landelijk gebied
De provincie wit voor het landelijk gebied het volgende bereiken :
Ruimte voor een breed georienteerde plattelandseconomie;
Ruimte voor agrarische ontwikkeling
Een duurzame land- en tuinbouw;
Versterking van het landschap.
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Figuur 8: Structuurvisie RuimteJijke Ordening Noord-Brabant, bedrijfsJocatie
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3.3.2

Verordening ruimte
Op 1 juli 2008 is de Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking getreden. Deze wet bepaalt
dat als het vanuit provinciale belangen noodzakelijk is, Provinciale Staten een verordening
kunnen vaststellen die regels bevat omtrent op te stellen bestemmingsplannen,
projectbesluiten en beheersverordeningen. Deze verordening is daarmee een belangrijk
instrument voor provincies, om invloed te hebben op de inrichting van haar grondbeleid.
Gemeenten en planopstellers moeten bij het opstellen van dergelijke besluiten de regels
van de provinciale verordening toepassen, waarmee de gemeentelijke bevoegdheden
worden ingeperkt.
Het ruimtelijk beleid van de provincie Noord-Brabant is vertaald in de Verordening ruimte
Noord-Brabant. Behalve dat de Verordening ruimte eisen stelt aan door de gemeenten in
Noord-Brabant op te stell en bestemmingsplannen, projectbesluiten en
beheersverordeningen, vormt het een toetsingskader voor bouwaanvragen die betrekking
hebben op de intensieve veehouderij. De verordening is in twee fasen in werking treden .
Op 23 april 2010 hebben de Provinciale Staten van Noord-Brabant de Verordening ruimte
Noord-Brabant, fase 1 vastgesteld . Op 1 juni 2010 is het ontwerp van de Verordening
ruimte fase 2 vastgesteld. De Verordening ruimte Noord-Brabant 2011 is op 1 maart 2011
in werking getreden.
Ontwikkeling intensieve veehouderij
Binnen de Verordening ruimte ligt onderhavige bedrijfslocatie binnen de integrale zonering
'verwevingsgebied' .
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Ontheffingsgebied artikel 9.4, lid 4
Secundair landbouwontw ikkelingsgebied

•

Primair iandbouwontwikkelingsgebied, aandl

•

Primair landbouwontwikkelingsgebied
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Figuur 9: Ugging bedrijfslocatie in Verordening ruimte Noord-Brabant 2011

De regels voor verwevingsgebieden binnen de Verordening ruimte hebben geen invloed
op de voorgenomen ontwikkeling. In het geldende bestemmingsplan voorziet onderhavige
locatie in twee agrarische bouwvlakken met nadere aanduiding 'intensieve veehouderij'.
Vergroting van het bouwvlak is niet aan de orde. Daarnaast worden de stallen in een
bouwlaag gebouwd.
Natuur en Landschap
De bedrijfslocatie is gelegen in groenblauwe mantel met attentie voor ehs. De
groenblauwe mantal strekt tot behoud, herstel of duurzame ontwikkeling van het
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watersysteem en de ecologische, landschappelijke waarden en kenmerken van de
onderscheidene gebieden. Daarnaast stelt het regels ten aanzien van ecologische,
landschappelijke waarden en kenmerken van het onderscheiden gebied. In de bijlagen is
een landschappelijk inpassingsplan (erfbeplantingsplan) toegevoegd. Hier is rekening
gehouden met aile ecologische, landschappelijke waarden en kenmerken van het gebied.
Een locatie gelegen in een attentiegebied ehs wijst geen bestemmingen aan of stelt geen
regels vast die fysieke ingrepen mogelijk maken met een negatief effect op de
waterhuishouding van de hierbinnen gelegen ecologische hoofdstructuur.
Onderhavig plan heeft geen negatief effect op de waterhuishouding van het gebied. Er zal
wei grondwater worden onttrokken, maar niet in die mate dat het effect zal hebben op de
waterhuishouding in het gebied. Het grondwater dat wordt onttrokken wordt gebruikt als
drinkwater voor dieren en als reinigingswater voor de stallen en spoelplaats. SwinkelsMeulendijks V.O .F. beschikt over 2 bronputten, een op locatie Grintkuilen 5 en een op
locatie Grintkuilen 7. Hiervoor zijn vergunningen aanwezig welke in de bijlage zijn
toegevoegd.
Cultuurhistorie en Water
Onderhavige planlocatie is binnen de Verordening ruimte Noord-Brabant niet gelegen
binnen een zoekgebied voor regionale waterberging of beschermingsgebied daarnaast
bevindt het zich niet in de directe nabijheid van een 25- of 100-jaars beschermingszone.
Daarnaast is het niet gelegen binnen een cultuurhistorisch waardevol gebied.
Conclusie
Onderhavige plan voldoet aan de criteria uit de Verordening ruimte Noord-Brabant 2011 .
Daar het voorgenomen plan past binnen het vigerend bouwvlak en er wordt gebouwd in
een bouwlaag heeft de Verordening ruimte Noord-Brabant geen gevolgen voor
onderhavig plan.

3.3.3

Reconstructieplannen
De Reconstructiewee a levert het wettelijke kader voor de herinrichting van het landelijke
gebied. Een belangrijk uitgangspunt voor de reconstructie is dat de verbetering van de
kwaliteit van natuur, landschap en milieu samen moet gaan met verbetering van socia Ie
en economische vitaliteit. In de Provincie Noord Brabant zijn er per (deel)gebied
9- reconstructieplannen opgesteld, hierin is de integrale zonering van het buitengebied
opgenomen. Bij integrale zonering wordt er onderscheid gemaakt tussen
landbouwontwikkelingsgebieden, verwevingsgebieden en extensiveringsgebieden.

28
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3.3.4

Reconstructieplan De Peel
De Reconstructiewee 9 levert het wettelijke kader voor de herinrichting van het landelijke
gebied. Een van de elementen hiervan is de integrale zonering van het buitengebied. Bij
integrale zonering wordt onderscheid gemaakt tussen:

Verwevingsgebieden
Een verwevingsgebied is gericht op mogelijkheden voor landbouw, wonen, natuur,
landschap en recreatie en toerisme. Deze waarden komen al v~~r of zijn eenvoudig te
ontwikkelen . In een verwevingsgebied is hervestiging of uitbreiding van intensieve
veehouderij mogelijk mits de locatie duurzaam is. In verwevingsgebieden komen dezelfde
soort waarden voor als in extensiveringsgebieden, maar met een lagere kwaliteit of
omvang. In het verwevingsgebied liggen veel sterke landbouwbedrijven.
Extensiveringsgebied
Doel van de extensiveringsgebieden is het behouden en versterken van waarden op het
gebied van water, bodem, natuur, bos, landschap en cultuurhistorie.
Daarnaast is er ruimte voor wonen (op bestaande locaties), grondgebonden landbouw,
kleinschalige en extensieve recreatie. Uitbreiding of vestiging van intensieve veehouderij
is in principe niet mogelijk.
Landbouwontwikkelingsgebieden
Landbouwontwikkelingsgebieden zijn voor grootschalige, intensieve of gebouwgebonden
vormen van landbouw. Natuur en recreatie zijn ondergeschikt aan de Jandbouwfunctie.
Natuurwaarden komen niet of in mindere mate voor en het gebied is nu al geschikt en
belangrijk voor de landbouw.

29
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De bedrijfslocatie is gelegen in een verwevingsgebied.

ntegrale zonering
Extensiveringsgebied r - - - Natuur
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o
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•
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(geen integrale zonerin
Verwevingsgebied

Figuur 10: /ntegra/e zonering reconstructie; Verwevingsgebied

Uit de bovenstaande figuur wordt duidelijk dat de planlocatie in een verwevingsgebied ligt.
Uitbreiding van intensieve veehouderij is mogelijk mits de ruimtelijke kwaliteit of functies
van het gebied zich daar niet tegen verzetten. Nieuw vestiging van intensieve veehouderij
is hier niet mogelijk.

3.3.5 Overeenkomst van Cork
In de overeenkomst van Cork30 zijn afspraken gemaakt over de ontwikkeling en
stimulering van de agrarische sector. de realisering van de EHS, de ontwikkeling van
natuurlijke watersystemen, het behoud van de leefbaarheid op het platteland . De
afspraken welke hieruit voortvloeien zijn ge'integreerd in het Streekplan middels een
partiele herziening in 2004.

3.3.6 Cultuurhistorie. archeologie en geomorfologie
cultuurhistorie
Bij ruimtelijke ontwikkeling in het landelijk en stedelijk gebied geldt de herkenbaarheid van
de cultuurhistorische identiteit als uitgangspunt. De hoofdlijnen van en de samenhang
tussen cultuurhistorische patronen in het landschap dienen geaccentueerd te worden.
Behoud en inpassing van de cultuurhistorische waarden worden primair nagestreefd in
30 Overeenkomst van Cork, d.d. 11- juli 2003, met als doel de samenhang tussen Reconstructie-, Gebieds-, en

Streekplannen te versterken . Overeenkomst tussen ZL TO, Provincie Noord-Brabant, Waterschappen en Brabantse
Milieufederatie (BMF).
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gebieden met cultuurhistorische betekenis. Voorts dient er rekening gehouden te worden
met de Belvederegebieden 31 .
archeologie
Conform het provinciaal beleid Noord-Brabant is bepaald dat bij de opstelling en de
uitvoering van ruimtelijke plannen rekening moet worden gehouden met bekende
archeologische waarden 32 , zoals die door de rijksdienst voor het Oudheidkundig
Bodemonderzoek (ROB) zijn aangegeven op de 'Archeologische Monumentenkaart'
(AMK) en de te verwachten archeologische waarden, zoals die door de ROB zijn
aangegeven op de 'Indicatieve Kaart Archeologische Waarden' (IKAW).
aardkunde/geomorfologie
Gestreefd wordt naar het zichtbaar en begrijpelijk laten van de ontstaansgeschiedenis van
het aardoppervlak voor de toekomstige generaties. Bij del en van (inter)nationale
betekenis is behoud en zichtbaarheid van de aardkundige waarden uitgangspunt bij
ruimtelijke ontwikkelingen . V~~r waarden van provinciaal en regionaal niveau geldt een
zorgvuldige inpassing als uitgangspunt. De geologische en aardwetenschappelijk
waardevolle objecten dienen veiliggesteld te worden. 33
3.3.7

Verordening " Stikstof en Natura - 2000"
Op 30 september 2009 hebben de Provincies Limburg en Noord-Brabant middels een
schrijven aan de Leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal der Nederlanden
laten weten dat er met aile betrokken partijen 34 een bestuurlijk akkoord is bereikt over de
aanpak van de stikstofproblematiek in relatie tot de veehouderij en Natura - 2000.
Onderhavig akkoord is nader omschreven in een convenant35 , welke op hoofdlijnen de
invulling van de provinciale beleidsregel omschrijft. De Limburgs-Brabantse beleidsregel
heeft als doelstelling om de ammoniakbelasting op Natura 2000-gebieden substantieel te
verminderen en tevens de vergunningverlening voor veehouderijbedrijven rond Natura
2000-gebieden weer vlot te trekken.
Op 25 mei 2010 hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant het statenvoorstel ten
aanzien van de Verordening stikstof en Natura 2000 vastgesteld en op 9 juli 2010 hebben
Provinciale Staten van Noord-Brabant ingestemd met de 'Verordening stikstof en Natura
31 De Belvederegebieden zijn aangegeven in de "nota Belvedere", een beleidsnota over de relalie tussen culluurhistorie en

ruimtelijke inrichting
32 Verdrag van Malta, ter bescherming van archeologisch erfgoed binnen de Europese Unie.
33 Handleiding duurzame locaties, Provincie Noord - Brabant
34 Samenwerkende partijen in het Bestuurlijk Overleg Stikslof en Natura 2000 zijn: Provincies Limburg en Noord-Brabant,

Directie Regionale Zaken Ministerie LNV, Sluurgroep Dynamisch Platteland, ZLTO, LLTB, Natuurmonumenten,
Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, Limburgs Landschap en Brabanlse Milieufederatie.
35 Convenant Stikstof en Natura 2000 te s' Hertogenbosch d.d. 29 september 2009
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2000 Noord-Brabane6 , . Op 15 juli 2010 is de Verordening stikstof en Natura 2000 in
werking getreden.

3.3.8

Provinciale milieuverordening (PMV)
Het Provinciaal milieuprogramma Noord-Brabant is een verlengstuk van het provinciaal
milieubeleidsplan, hierin zijn o.a. opgenomen beleidsregels ten behoeve van
vergunningverlening Wet Milieubeheer/omgevingsvergunning voor mestbe- en
verwerkingsinstallaties. Alsook regels omtrent het verwijderen van afvalstoffen, behoud
van de grondwaterkwaliteit in grondwaterbeschermingsgebieden en het in stand houden
van de stiltegebieden.

3.3.9 Waterbeheerplannen
In het waterbeheerplan beschrijft het waterschap de hoofdlijnen voor het te voeren beleid.
ledere vier jaar wordt dit plan vernieuwd . Het huidige 'Tweede Waterbeheerplan' (WBP-2)
beschrijft de plannen voor de periode 2001-2006, en geeft tevens een doorkijk tot 2018.
Het desbetreffende Waterschap (Waterschap Aa en Maas) dient haar Waterbeheerplan
ter goedkeuring voor te leggen aan het College van Gedeputeerde Staten van de
Provincie Noord-Brabant.

36 Verordening Stikstof en Natura 2000 te s' Hertogenbosch d.d. 15 juli 2010
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3.4

Gemeentelijk niveau

3.4.1

Bestemm ingsplan buitengebied Deurne
De bedrijfslocatie ligt in een gebied waarvoor het bestemmingsplan "Buitengebied
Deurne" van toepassing is. De bouwvlakken zijn reeds onherroepelijk vastgesteld en
goedgekeurd door zowel de provincie als de gemeente Deurne. Op 10 december 2008 is
het bestemmingsplan buitengebied Deurne in werking getreden, waarin beide
bouwvlakken zijn vastgelegd. Onderhavige percelen zijn gelegen op gronden welke de
bestemming hebben: "Agrarische doeleinden". Onderhavig plan blijft binnen de vigerende
bouwvlakken.
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Figuur 11: Bestemming planloeatie

De Wet op de Ruimtelijke Ordening 0Nro) bepaald voor overheden (gemeente, provincie
en rijk) wat ze mogen en wat ze moeten doen (verdeling bevoegdheden en
verantwoordelijkheden) en welke stappen ze daarbij moeten nemen (procedure) .
Ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening stellen gemeentes in elk geval
bestemmingsplannen vast. Het bestemmingsplan is een bindend plan voor zowel overheid
als burgers. De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan vast. Ze wijst daarin de
bestemming, ofwel functie van de grond aan. Ook geeft ze regels over het gebruik van de
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grond en hetgeen daarop gebouwd is (bouwwerken). Omgevingsvergunningen bouw
moeten worden getoetst aan het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan bepaalt
daardoor mede of ergens gebouwd mag worden.
Om de digitale uitwisseling van bestemmingsplannen mogelijk te maken zijn de ROStandaarden 2008 ontwikkeld: de Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen (hierna
SVBP 2008). Per 1 januari 2010 dienen bestemmingsplannen te worden opgenomen in
het IMR02008- data model (Informatie Model Ruimtelijke Ordening), in dit informatiemodel
is de opbouw en structuur van digitale ruimtelijke instrumenten voorgeschreven.

3.4.2

Geurverordening gemeente Deurne
De Wet geurhinder en veehouderij maakt onderscheid tussen geurgevoelige objecten
binnen en buiten de bebouwde en binnen en buiten een concentratiegebied .

Geurnormen
De Gemeente Deurne heeft op 18 januari 2011 een Verordening geurhinder en
veehouderij vastgesteld, welke gehanteerd worden in dit MER:
3

•

1 OU E/m bebouwde kom Deurne

•

6 OUE/m3 voor invloedsgebied plangebied voor woningbouw,
industrieterrein en kernrandzones.

•

140U E/m 3 invloedsgebied Hippisch Centrum

Daarnaast wordt voor de kernen Liessel, Vlierden, Neerkant en Helenaveen 3 OU E/m 3
aangehouden en 14 OU E/m 3 voor het buitengebied overig.
In zowel de MER- procedure alsook in de aanvraag omgevingsvergunning zal middels het
geurverspreidingsmodel V- Stacks Vergunning de geurbelasting op de geurgevoelige
objecten inzichtelijk worden gemaakt. De geurnormen zoals hierboven weergegeven
worden gehanteerd in onderhavige rapportage.

46

12660 MR 01

4.

Huidige situatie/Bestaande toestand bedrijfslocatie.
In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de vergunde situatie en de
bestaande toestand van het milieu, alsook de planologische ligging van de locatie aan
Grintkuilen 5 en 7 te Neerkant. Hierbij wordt tevens de relatie gelegd met het wettelijk
kader welke thans in bovenstaand hoofdstuk nader zijn omschreven.

4.1

Ligging bedrijfslocatie

4.1.1

Ruimteliike structuur
Het bedrijf is gelegen in het buitengebied van Neerkant (gemeente Deurne). In de directe
nabijheid zijn enkele (intensieve) agrarische bedrijven, burgerwoningen en tUinderijen
gelegen. De bedrijfslocatie is gelegen aan de Grintkuilen 5 en 7, op circa 450 m. van
Neerkant.

Figuur 12: Omgeving bedrijfslocatie
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4.1.2

Functionele structuur, ontsluiting bedrijfslocatie.
In de huidige situatie zijn de percelen aan de Grintkuilen 5 en 7 in gebruik als bouwvlak.
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Figuur 13: Ontsluiting bedrijfslocatie

De ontsluiting rondom de bedrijfslocatie is zeer goed te noemen.
Op circa 3,5 kilometer ten noorden van de planlocatie zit de op/afritnaar de A67. Het
vrachtverkeer kan dus rechtstreeks vanaf de snelweg naar de bedrijfslocatie en hoeft niet
over veel regionale wegen om bij de bedrijfslocatie te kunnen komen . Rondom de
bedrijfslocatie zijn voldoende wegen die het vrachtverkeer van en naar de bedrijfslocatie
kunnen verwerken. Aan de Grintkuilen zijn maar 3 huizen gelegen . De grintkuilen 5 en 7
behorende bij de bedrijfslocatie en Grintkuilen 6. Er zijn dus bijna geen omwonenden die
last kunnen hebben van vrachtverkeer. Het vrachtverkeer van en naar het bedrijf hoeft
niet door dorpskernen om bij de bedrijfslocatie te kunnen komen.
Daarnaast wordt er om de straat de Grintkuilen te ontlasten een inritvergunning
aangevraagd vanaf de vuurlinie. Vanaf de vuurlinie kunnen de voersilo's worden
bevoorraad en kan het spuiwater worden afgevoerd. Ook kan de Vuurlinie de laad en
losplaats worden bereikt vanwaar de dieren worden aan- en afgevoerd .
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In de onderstaande figuur is een overzicht gegeven van de bedrijfslocatie. Zoals te zien is
kan aan en afvoer van zowel de Grintkuilen als de Vuurlinie plaatsvinden.

\
\t

..
\

~ ~.

Figuur 14: Onts/uiting bedrijfs/ocatie
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4.2

Ruimtelijke planologische aspecten

4.2.1

Verwevings gebieden
Gebied gericht op verweving van landbouw, wonen en natuur, met diverse waarden zoals
water, landschap en natuur. In deze gebieden wordt ernaar gestreefd de verschillende
functies en waarden naast elkaar te ontwikkelen en onderling te versterken. Uitbreiding
van intensieve veehouderij is mogelijk mits de ruimtelijke kwaliteit of functies van het
gebied zich daar niet tegen verzetten. De ligging van het bedrijf in verwevingsgebied heeft
geen gevolgen voor onderhavig plan.

4.3

Cultuurhistorie, archeologie en geomorfologie

4.3.1

Cultuurhistorie
Bij ruimtelijke ontwikkeling in het landelijk en stedelijk gebied geldt de herkenbaarheid van
de cultuurhistorische identiteit als uitgangspunt. De hoofdlijnen van en de samenhang
tussen cultuurhistorische patronen in het landschap dienen geaccentueerd te worden.
Behoud en inpassing van de cultuurhistorische waarden worden primair nagestreefd in
gebieden met cultuurhistorische betekenis. Dit betreft gebieden die door het Rijk in de
Nota Belvedere aangegeven zijn en gebieden die op basis van de aanwezige waarden op
het gebied van archeologie, historische geografie en historische bouwkunst van
provinciaal belang zijn.
De bedrijfslocatie ligt in gebied met een lage cultuurhistorische waarde.

4.3.2

Archeologie
Uitgangspunt is het archeologische erfgoed in situ te beschermen op Europees niveau,
daarvoor is door het Rijk het Verdrag van Malta ondertekend en zijn verplichtingen
aangegaan. Bij ruimtelijke ontwikkelingen dienen bij archeologische waardevolle terreinen
en gebieden met een (middel)hoge verwachtingswaarde de archeologische waarden door
middel van een vooronderzoek in kaart te worden gebracht.
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De planlocatie kent een indicatieve archeologische waarde die bestaat uit een lage
archeologische verwachtingswaarde, er dient hiertoe dus geen nader onderzoek meer
verricht te worden, zie de onderstaande figuur.
., _

bedrijfslocatie

L'genda

~ CultuurhislDrlsch landschap

\

~An:heDIDgis c h landschap

C]
~RegiD

L'J
• <MI1ge e.-w 1.5101i.eloe i~o"n,-.ie

D HistDrische geograne tylak) builen de cui!!
•

Rijk*,enll~

DRljksmDnumenten
DBesthermde stads- en dDlpsgem hlBI
DArtheologlsthe mDnumenlen
~Indlcatleve archeDIDglsche waarden
hoog/mlddllhoog

Figuur 15: Cultuurhistorische/archeologische waarden

Historische bouwkunst

De bedrijfslocatie is niet gelegen in de nabijheid van objecten waarbij sprake is van
historische bouwkunst.
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Aardkundige waarden
Aardkundig waardevolle gebieden zoals beekdalen, kreekgebieden, stuifzand- en
landduinen dienen behouden te worden. Het merendeel van deze gebieden ligt in de GHS
en de AHS-Iandschap. V~~r onomkeerbare ruimtelijke ingrepen, zoals de bouw, de
aanleg of de uitbreiding in enige omvang van woon- of werklocaties, infrastructuur,
recreatiecomplexen en projectlocaties voor de intensieve veehouderij geldt hier het 'nee,
tenzij-principe'. In aardkundig waardevolle gebieden buiten de GHS en de AHS~landschap
is het uitgangspunt 'behoud door ontwikkeling', waarbij in het geval van een ruimtelijke
ingreep een hoogwaardige inpassing moet worden verzekerd.
De bedrijfslocatie is niet gelegen in of aangrenzend aan een aardkundig waardevol
gebied, zie onderstaande figuur.

bedrijfslocatie

~Aardkundige waardevolle gebieden

Figuur 16: Aardkundige waarden
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4.4

Natuur- en landschapsaspecten
Gebiedsbescherming
In Nederland is gebiedsbescherming geregeld middels de Natuurbeschermingswet 1998,
waarin aile gebiedbeschermende internationale afspraken en richtlijnen zijn
ge·implementeerd 37 .
Soortenbescherm ing
De soortenbescherming is in Nederland geregeld via de Flora en Faunawet, waarin de
soortbeschermingsparagrafen van de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn en de internationale
afspraken - zoals de conventies van Bonn 38 en Bern 39 - zijn ge"implementeerd.

4.4.1

Natura 2000 gebleden
Natura 2000 betreft een samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden binnen
de Europese Unie. Oit zijn aile gebieden die zijn beschermd op grond van de
Vogeirichtlijn 40 (1979) en de Habitatrichtlijn41 (1992). Ook de gebiedbescherming die
voortvloeit uit andere internationale afspraken 42 zijn opgenomen in de Natura 2000.

Aanwijzingsbesluiten
Eerst wordt per Natura 2000 gebied in een (ontwerp) aanwijzingsbesluit vastgelegd voor
welke soorten of habitats het gebied een bijzondere beschermingsopgave krijgt en hoe
het gebied precies wordt begrensd. Vervolgens wordt hiertoe een beheerplan opgesteld
waarin o.a. de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen wordt vastgelegd.

37

Gebieden welke beschermd worden Lh.k.v. de Natuurbeschermingswet 1998 zijn zowel Natura 2000- gebieden alsook

Beschermde (Staats)natuurmonumenten.
38

De Bonn-conventie (Convention on Migratory Species (CMS)) is een verdrag dat op initiatiefvan de Verenigde Naties in

1979 in Bonn werd gesloten met als doel het behoud van (met name bedreigde) trekkende diersoorten.
39 De Conventie van Bern is een internationaal verdrag inzake het behoud van in het wild voorkomende dier- en

plantensoorten en de daarbij behorende grensoverschrijdende natuurlijke leefmilieus (habitats) in Europa. De inhoud van
het verdrag is volledig opgenomen in de nationale en Europese wetgeving.
40

Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand.

41

Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde

flora en fauna.
42

Ramsar- Verdrag in 1971: Wetlandsconventie > beschermingebieden aan Wetlands en de planten- en dierensoorten die

erin leven: onder Wetlands worden waterrrijke gebieden verstaan o.a. moerassen of veengebieden.
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In de directe nabijheid van de planlocatie liggen een drietal Natura 2000-gebieden:
Deurnsche Peel & Mariapeel op ca. 1.000 m, de Groote Peel op ca. 2.000 m, Sarsven en
de Banen op ca. 12.000 m en Leudal op ca. 13.000 m. Deze gebieden liggen in een straal
van ca. 13 km rondom de planlocatie 43 . Deze Natura-2000 gebieden zijn tevens
Vogelrichtlijngebieden en Habitatrichtlijngebieden.

Deurnsche Peel
& Mariapeel

ca. 1.000 m.

Leudal
ca. 13.000

m.

Sarsven en de Banen
ca. 12.000
Figuur 17: Afstanden tot Natura 2000 gebieden (tevens Vogelrichtlijngebieden en
Habitatrichtlijngebieden).

43 Voor toetsing van de milieueffecten in dit MER is uitgegaan van aile te beschermen gebieden in een straal van 13 km

random de planlocatie. Gebieden welke op grotere afstand zijn gelegen zullen niet meer hinder ondervinden dan de te
onderzoeken gebieden. Ais de milieueffecten op deze gebieden onderzocht worden geeft dit een voldoende betrouwbaar
beeld van de verschillende alternatieven.
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Tabel8: Overzicht nabijgelegen Natura 2000 en Beschermde Natuurmonumenten

4.4.2

Nr

gebled

afstand (m.)

Natura 2000

1

NATURA 2000
Deurnsche peel & Mariapeel

Ca.1.000

10-09-2009

2

De Groote Peel

Ca.2.000

10-09-2009

3

Sarsven en de Banen

Ca.13.000

4

Leudal
BESCHERMD NATUURMONUMENT

Ca. 13.000

07-12-2004
07-12-2004

4

Sarsven en de Banen

Ca. 13.000

5

RouwkuiJen

Ca. 14.000

Vogelrichtliingebieden
De Vogelrichtlijn 44 heeft ten doel de instandhouding van aile natuurlijk in het wild levende
vogelsoorten op het Europese grondgebied. Voor de zeldzame en kwetsbare soorten kent
de Vogelrichtlijn de verplichting tot aanwijzen van beschermde leefgebieden.
De gebiedbescherming is opgenomen in de Natuurbeschermingswet 1998 en wordt
ge'implementeerd via de aanwijzing van Natura-2000 gebieden. Er is een voorlopige
begrenzing via de aanwijzing van Vogelrichtlijngebieden. Onderhavig plan zal geen
verstoring veroorzaken op de dichtstbijzijnde vogelrichtlijngebieden.

4.4.3

Habitatrichtli jngebieden
De Habitatrichtlijn45 heeft als doel bij te dragen aan het waarborgen van de biologische
diversiteit in de lidstaten door het in stand houden van de natuurlijke habitats en de wilde
flora en fauna op het Europese grondgebied. Deze richtlijn stelt een Europees ecologisch
netwerk vast van speciale beschermingszones: Natura 2000.
De gebiedbescherming is opgenomen in de Natuurbeschermingswet 1998 en wordt
ge'implementeerd via de aanwijzing van Natura2000-gebieden. Er is een voorlopige
begrenzing via de aanwijzing van Habitatrichtlijn gebieden. Onderhavig plan zal geen
verstoring veroorzaken op de dichtstbijzijnde vogelrichtlijngebieden.

44 Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand.

45 Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora

en fauna.
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4.4.4

8eschermde natuurmonumenten
In de onderstaande afbeelding staan de omliggende Beschermde natuurmonumenten
weergegeven. De gebieden "De Groote Peel" en de "Deurnsche & Mariapeel" zijn
definitief aangewezen als Natura 2000 gebied. Door deze definitieve aanwijzing is voor
deze gebiedende de status "Beschermd Natuurmonument" vervallen.

Som
De Groote Peel,
(geheel vervallen)

\.

Weert
T 09 I'oy
' 0,(

Figuur 18: Overzichf beschermde natuurmonumenten
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4.4.5

Flora & Faunawet
De Flora- en Faunawet46 beschermt de inheemse planten en dieren op soortniveau.
Om een goede analyse te krijgen is een quick scan ecologie uitgevoerd op de
bedrijfslocatie. Op 1 september 2011 is een bezoek gebracht aan het plangebied door
een ecoloog. Aanvullend is een desktop research uitgevoerd naar de eventueel
aanwezige beschermde soorten.
Uit het onderzoek is gebleken dat er geen ontheffing van de Flora en Faunawet
noodzakelijk is op voorwaarde dat er gewerkt wordt met een goedgekeurde gedragscode.
Er is een kleine kans op aanwezigheid van de levendbarende hagedis. Aanwezigheid van
de andere beschermde soorten is verwaarloosbaar of uit te sluiten. Er zijn geen
belemmeringen voor de ontwikkelingen vanwege de Flora en Faunawet. In bijlage 11 is
de quick scan ecologie toegevoegd.

4.4.6

Ecologische hoofdstructuur en verbindingszone
De begrenzing van de ecologische hoofdstructuur is door de verschillende provincies
bepaald en vastgelegd. Ruimtelijke ontwikkelingen in of nabij de ecologische
hoofdstructuur zijn mogelijk als het de werking van deze niet bedreigd. Bij de ecologische
hoofdstructuur is de saldo benadering van toepassing. Een eventuele aantasting hoeft
niet te leiden tot een verbod als de werking van de ecologische infrastructuur op een
andere wijze gegarandeerd wordt.

46

Stbl. 1998, 402, Sibi. 2005.195 laalslelijk gewijzigd bij Sibi. 2006, 236
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Ecologische Hoo1dstruotuur (EHS)

Figuur 19: Ecologische hoofdstructuur (bran: brabant.nl)

Ten oosten van de planlocatie ligt de ecologische hoofdstructuur de Deurnsche Peel &
Mariapeel. De ecologische verbindingszone zal na realisatie van voorgenomen plannen
niet verstoord worden danwel negatieve effecten ondervinden.

4.4.7 Zeer kwetsbare gebieden (WAV- gebieden)
De provincie Noord-Brabant heeft inmiddels de zeer kwetsbare gebieden en de te
vervallen WAV- gebieden aangewezen 47 . Aileen gebieden die ook onder het huidige
regime worden beschermd kunnen worden aangewezen. De Beschermde
natuurmonumenten en Vogel- en Habitatrichtlijngebieden moeten verplicht aangewezen
worden . In de onderstaande figuur zijn de dichtstbijzijnde WAV-gebieden in de omgeving
van de bedrijfslocatie aan de Grintkuilen 5 en 7 weergegeven .
De provincie Noord-Brabant heeft inmiddels de zeer kwetsbare gebieden en te vervallen
WAV- gebieden aangewezen. Aileen gebieden die ook onder het huidige regime worden
beschermd kunnen worden aangewezen . De Beschermde natuurmonumenten en Vogelen Habitatrichtlijngebieden moeten verplicht aangewezen worden. Zoals blijkt uit de
47

Besluit 45/08 A, Noord-Brabant d.d. 3 oktober 2008.
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onderstaande figuur zijn de dichtstbijzijnde WAV-gebieden in de omgeving van de
bedrijfslocatie aan de Grintkuilen 5 en 7 de Deurnsche Peel & Mariapeel en De Groote
Peel. Deze gebieden liggen op respectievelijk ca. 1.000 m en 2.000 m.
Beide gebieden zijn als zeer kwetsbaar WAV- gebied aangewezen. Echter, daar er
voldaan wordt aan de minimale afstand van 250 m, hebben onderhavige plannen geen
nadelige gevolgen ten opzichte van voomoemde gebieden. Naast de Natura 2000
gebieden De Groote Peel en de Deurnsche Peel & Mariapeel liggen er in de omgeving
van de bedrijfslocatie een aantal voor ammoniak gevoelige gebieden. In de volgende
figuren zijn de voor ammoniak gevoelige gebieden rondom de bedrijfslocatie aangegeven .

De Deurnsche
peel & Mariapeel

Figuur 20: Omliggende WA V en Natura 2000 gebieden Noord-Brabant.
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Bedrijfslocatie

Figuur 21: Omliggende WAV-gebieden Limburg.

In tabel8 staan de afstanden tot de omliggende WAV-gebieden weergegeven.

Tabel 9: Omliggende WA V-gebieden provincie Noord-Brabant en Limburg.

Afstand in m.
WAV: 240

1.330

WAV: 338

2.300

WAV: 303

5.160

WAV: 362

6.800

WAV: 149

6.800

WAV: 56

7.100
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4.5

Bodem en water
Aile in dit hoofdstuk omschreven aspecten zijn tevens uitgebreid uitgewerktlonderzocht

en/of verwijzen rechtstreeks naar de als bijlage in dit MER opgenomen rapporten:
-geohydrologisch onderzoek incl. watertoets;
De watertoets is bekeken en goedgekeurd door het waterschap Aa en Maas.

4.5.1 Bodem
Bodemopbouw
De bodem op beide percelen bestaat volgens de desbetreffende kaarten op de site van
de provincie Brabant uit zandgronden, voedselarm en vochtig tot droog.
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4.5.2 Water
Waterkwantiteit
De planloeatie is gelegen in een gebied zonder wateroverlast in het voorjaar en droogte in
de zomer. De gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) ligt op beide het pereelen
tussen de 40 - 80 em onder maaiveld, zie onderstaande figuur.
.... iii OI Hlw,lI et st.1l1l1et.
Inro Grondwaterstanden
~GHG(cm-mv)

_
_
_

0-20
aJ-4J
4J-ffl
ffl-ffl

_

1Il-1oo

_
_
0

100-120
120-140
140-160
160 -180
DI80-:;m

Figuur 22: huidige situatie GHG in cm-mv 48

48 Wateratlas Noord-Brabant
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De gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) is op beide planloeaties varierend tussen
de 140-250 em onder het maaiveld, zie onderstaande figuur.

.... Groltdw.lterst.1nden
Info Grondwaterstanden

o GHG (em -mv)

~ GLG (em -mv)

_
_
_

0-20
:JJ-4O
4O-8J
8J-BJ

_

00-100

_
_

100-120
120-140
140 -160
160-180

c=J

c::::::J 180 - 200
_

DJ-2ffi

_

>250

Figuur 23: huidige situatie GLG in cm-mv 49

Waterkwaliteit
De kwaliteit van het oppervlaktewater wordt sterk be·invloed door het landbouwkundig
beheer van de pereelen. De gehaltes aan onder andere fosfaat, nitraat en
gewasbestrijdingsmiddelen in het water zulien plaatselijk de normen oversehrijden.
Tevens zullen riooloverstorten en lozingen van niet gerioleerde woningen in het
buitengebied als oorzaak van verontreiniging van oppervlaktewater aan te wijzen zijn.
Het water in het plangebied is eehter uitstekend te noemen en gesehikt als drinkwater
voor de dieren. De waterkwaliteit op de bedrijfsloeatie wordt regelmatig geeontroleerd.

49 Wateratlas Noord-Brabant
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4.6

Externe veiligheid
In de omgeving van de locatie zijn geen aspecten aanwezig die direct van invloed zijn op
de externe veiligheid . De planlocatie ligt op 800 m. van een LPG-tankstation en ligt ruim
buiten de veiligheids contour. Op 550 en op 700 meter liggen 2 propaanopslagtanks. De
bedrijfslocatie ligt ruim buiten de risico contour van deze propaanopslagtanks, zie
onderstaande figuur.

ca. 550 m.

,
~

I

--

,
I

Peel Il M ailS

Figuur 24: uitsnede risicokaart provincie Noord-Brabant

Rondom de planlocatie zijn geen aspecten aanwezig die van invloed zijn op de externe
veiligheid . In dit kader beschouwd zijn hier verder geen beperkingen ten aanzien van
onderhavige planvorming.
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4.7

Vergunde situatie
De locaties aan de Grintkuilen 5 en 7 zijn in gebruik als twee varkenshouderijbedrijven .
Seide bedrijven zijn van dezelfde eigenaar, de heer F.H. Swinkels. Initiatiefnemer is
voornemens beide bedrijven samen te voegen en uit te breiden tot een gesloten
varkenshouderijbedrijf.
De thans vigerende vergunning Wet milieubeheer v~~r de locatie aan de Grintkuilen 5 te
Neerkant is de vergunning van 29-06-1993. Daarnaast is er een onherroepelijke
vergunning Natuurbeschermingswet 1998, d.d. 03-11-1997, waarin 6.687 kg NH3 is
vergund.

Tabel10: Vigerende vergunning Wet milieubeheer 29-06-1993, Grintkuilen 5

alai

clersoort

Rav-eode

hulsvestlngssyateem

ammonlakemlssle

geuremlssle

11111 stor emlssle

ammonlakemlssle

geuremlsllle

fifn stor emlssle
g PMtOI
gPM101
totaaU
cler/faar
jaar

kg

aanllli
cleren

N~er

totaa/ kg 01.181
totaa/ 0Ue
cler
NHs

1 kraamzeugen

01 .2.100

Tradltlonele
hulsvestlng

102

8,3

846,60

28

2.845,80

160

16.320

2 kraamzeugen

01.2.100

Traditionele
hulsvesting

28

8,3

232,40

28

781,20

160

4.480

guste/dragende
01.3.101
m ugen

Traditionele
hUlsvesting

346

4,2

6.470,20

175

60.550

03.100.1

Tradltlonele
hulsvestlng

16

2,5

40,00

23

368,00

153

2.448

01 .1.100.1

Tradltlonele
hulsvestlng

1570

0,6

942,00

7,8

12.246,00

74

11 6.180

3

3 opfokzeugen

4

gespeende
biggen

1.453,20 19

Tomal 3.514,20

65

22,711,20
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De thans vigerende vergunning Wet milieubeheer voor de locatie aan de Grintkuilen 7 te
Neerkant is de vergunning van 02-09-2008. Daarnaast is er een onherroepelijke
vergunning Natuurbeschermingswet 1998, d.d. 23-05-2006, waarin 1474 kg NH3 is
vergund.

Tabel11: Vigerende vergunning Wet milieubeheer02-09-2008, Grintkuilen 7

stal

cleraoort

Rav.code

1 kraamzeugen

01 .2.6

1 dekberen

0 2.100

1 opfokzeugen

03.100.2

hulsvesUngaayateem
Ondiepe mestkelders
metmest-en
waterkanaal, voormallg
Groen Label BB
95.12.032
Overige
huisvestingssystemen
Overige
huisvestingssystsmen
Metalen
drlekantsrooster,
BWL 2010.08.V1

ammoniakemlssle

geuremissle

fijn stof emissle

ammonla.kem lssle

geuremlssle

fijn stor emlsale

kg
NH~er

100

4

400,00

28

2.790,00

160

16.000

4

5,5

22,00

19

74,80

180

720

8

3,5

28,00

23

184,00

153

1.224

330

2,3

759,00

19

6.171,00

175

57.750

totaal kg 0001
lotIIalOUe
cter
NH,

2

gusteldragende
ze ugen

01 .3.9.1

3

gespeende
blggen

01.1 .4.1

BB 96.03.033.V2

500

0,26

130,00

5,4

2.700,00

74

37.000

01.1 .12.1

Opfokhok met schulne
putwand, emiterend
mesloppervlak mx. 0,07
m2 per dierplaats,
ongeacht
,groepsgrootle

830

0,17

141,10

5,4

4.482,00

74

61.420

4

gespeende
biggen

Totaal 1A80,10

4.7.1

g PM101
gPM101
totaaU
cler/jaar
jaar

aantal

cleren

16.401.80

174.114

Ammoniak
Voor Natura 2000- gebieden is de kritische depositiewaarde 50 per gebied vastgesteld. De
kritische depositiewaarde geeft een beeld per Natura 2000 gebied van de bestaande
situatie.

Verzuringgevoelige gebiedenl Kritische depositie waarde
Voor de Natura 2000-gebieden is een kritische depositie waarde vastgesteld. Deze
kritische depositiewaarde kunnen sinds een uitspraak van de Raad van State in 2008 niet
langer gehanteerd worden als toetsingskader. Middels het verspreidingsmodel AagroStacks is de depositie van ammoniak in de omgeving bepaald.

50 Bron: Toetsingskader ammoniak en Natura 2000.
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Informlltle

Dc dcpositic van Qe,.educee,.d stikstof
op de gekozen localie is:

1230 mollba

Figuur 25: Gereduceerd stikstof op de planlocatie (Planbureau voor de leefomgeving, 2011)

De kritische depositiewaarden voor de omliggende natura-2000 gebieden in de omgeving
van de Grintkuilen 5 en 7 te Neerkant worden in onderstaande tabel weergegeven.
Daarnaast staan in deze tabel ook de deposities stikstof, gereduceerd stikstof en
potentieel zuur op dezelfde natuurgebieden.

Tabel12: depositie 2011 op de Deumsche Peel & Mariapeel, Sarsven en de Banen, De Groote
Peel en Leudal
Gebied
(mol per ha per jaar)

Deurnsche Peel &

Afstand tot
planlocatie

ca . 1.000

m

Mariapeel

m
m
ca. 13.000 m

NHx
gereduceerde
stikstof

N totaal

1.240

1.820

Eq
potentieel
zuur

kritische
depositiewaarde

2.650

400·

20

1.193
400*
2.400

59,65
20
120

Sarsven en de Banen

ca. 12.000

1.110

1.670

2.570

De Groote Peel

ca. 2.000

1.480

2.050

2.940

1.690

2.240

3.160

Leudal

drempelwaarde

(5%KDW)

*: Afwijkend van de oorspronkelijke waarde wordt, conform de afspraken in het bestuurlijk overleg over de
Peel, voor de Groote Peel, net als voor de Deumsche Peel & Mariapeel, een waarde van 400 mol gehanteerd.
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4.7.2

Ammoniakdepositie vergunde situatie op omliggende Natura 2000 en WAV
gebieden.
Voor wat betreft ammoniak is wetgeving vanuit de Natuurbeschermingswet 1998
leidend 51 . Voor de locatie aan de Grintkuilen 5 is een vergunning Natuurbeschermingswet
1998 verleend op 03-11-1997. Voor de locatie aan de Grintkuilen 7 is een vergunning
Natuurbeschermingswet 1998 verleend op 23-05-2006. Beide vergunningen zijn in de
bijlage Aagro-stacks toegevoegd.
In de onderstaande tabellen zijn de vergunde dieraantallen met bijbehorende
ammoniakemissie beschreven voor de locatie Grintkuilen 5 en 7 te Neerkant.

Tabel13: Ammoniakemissie NB-vergunning 3-11-1997, Grintkuilen 5
aantal

ammoniakemissie

dieren

kg NH,Jdier

totaal kg NH3

GL

102

3,3

336,6

GL

28

3,3

92,4

GL

346

2,5

865

Stal nr. 3
opfokzeugen

GL

16

1,4

22,4

Stal nr. 4

GL

1570

0,3

471

GL

3500

1,4

4.900

totaal

6.687,4

diersoort
Stal nr. 1

huisvestings - systeem

Kraamzeugen
Stal nr. 2
Kraamzeugen
Stal nr. 3
Dragende/gus
te zeugen

gespeende
biggen
Stal nr. 6
vleesvarkens

51 Uitspraak Raad van State (kenmerk: 200802588/1/R2)
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Tabel14: Ammoniakemissie NB-vergunning 23-05-2006, Grintkuilen 7
diersoort
Stal nr. 1

huisvestings - systeem

aantal

ammoniakemissie

dieren

kg NHJidier

totaal kg NH3

(GL) Biologische luchtwasser

100

2,5

250

(GL) Biologische luchtwasser

8

1,1

8,8

(GL) Biologische luchtwasser

4

1,7

6,8

(GL) Biologische luchtwasser

330

1,3

429

(GL) Biologische luchtwasser

500

0,18

90

(GL) Biologische luchtwasser

830

0,18

149,4

(GL) Chemische luchtwasser

3000

0,18

540

totaal

1.474

Kraamzeugen
Stal nr. 1
opfokzeugen
Stal nr. 1
beren
Stal nr. 2
dragende/guste
zeugen
Stal nr. 3
gespeende
biggen
Stal nr. 4
gespeende
biggen
Stal nr. 5
vleesvarkens

In een straal van ca. 13 km rondom de planlocatie52 zijn een aantal Natura 2000 gebieden
gelegen welke mogelijk hinder kunnen ondervinden van onderhavige planvorming. Deze
gebieden genieten wettelijke bescherming vanuit de Natuurbeschermingswet 1998
(tevens Natura 2000): Deurnsche Peel & Mariapeel , De Groote Peel, de Sarsven en de
Banen en Leudal.

52

V~~r loelsing van de milieueffeclen in dil MER is uitgegaan van aile Ie beschermen gebieden in een slraal van 13 km

rondom de planlocalie. Gebieden welke op grolere afsland zijn gelegen zullen niet meer hinder ondervinden dan de Ie
onderzoeken gebieden. Als de milieueffeclen op deze gebieden onderzochl worden geeft dil een belrouwbaar beeld van de
verschillende allernalieven .
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8eide locaties zijn naast elkaar gelegen en kunnen in de toekomst worden gezien als een
bedrijf. In de onderstaande tabel is de ammoniakdepositie van de vergunde situatie op de
omliggende Natura 2000 en WAV gebieden inzichtelijk gemaakt. In de bijlagen is de
complete AAgro-stacks berekening toegevoegd.

Tabe/

15: Ammoniak depositie vergunde situatie op de omliggende Natura 2000 en WA V gebieden.

Ammonlak depositie

Vergunde situatle (belde
locatles bij elkaar opgeteld)

Deurnsche Peel & Mariapeel 1

19,90

Deurnsche Peel & Mariapeel 2

44,90

Deurnsche Peel & Mariapeel 3

46,29

Deurnsche Peel & Mariapeel 4

19,02

Deurnsche Peel & Mariapeel 5

33,12

Deurnsche Peel & Mariapeel 6

39,54

Deurnsche Peel & Mariapeel 7

27,42

Deurnsche Peel & Mariapeel 8

11,95

Deurnsche Peel & Mariapeel 9

7,02

Deurnsche Peel & Mariapeel 10

3,83

Sarsven en de Banen 1

0,89

Sarsven en de Banen 2

0,81

Sarsven en de Banen 3

0,90

Sarsven en de Banen 4

0,82

De Groote Peel 1

8,39

De Groote Peel 2

9,99

De Groote Peel 3

11,76

De Groote Peel 4

17,03

De Groote Peel 5

12,08

De Groote Peel 6

5,01

Leudal1

0,61

Leudal2

0,60

Leudal3

0,60

Leudal4

0,61

WAV 149A

1,77

WAV 149 B

2,23

WAV240A

17,63

WAV240 B

9,15

WAV303A

2,52

WAV 303 B

2,61

WAV338A

11,65

WAV 338 B

10,16

WAV 362 A

1,61

WAV362 B

1,78

WAV56A

1,24

WAV56 B

1,28
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4.7.3

Geur
De Wet geurhinder en veehouderij maakt onderscheid tussen geurgevoelige objecten
binnen en buiten de bebouwde en binnen en buiten een concentratiegebied.
Binnen de bebouwde kom dient de afstand tussen een veehouderij en een woning
behorende bij een veehouderij minimaal 100 meter te bedragen buiten de bebouwde kom
betreft dit 50 meter. Het dichtstbijzijnde geur gevoelige object betreft een woning aan de
Grintkuilen 6 en ligt op meer dan 50 meter afstand van de rand van de dichtstbijzijnde stal.

Geurnormen
De Gemeente Deurne heeft op 18 januari 2011 een Verordening geurhinder en
veehouderij vastgesteld, welke gehanteerd worden in dit MER:
3

•

1 OU E/ m bebouwde kom Deurne

•

6 OUE/m v~~r invloedsgebied plangebied voor woningbouw,
3

industrieterrein en kernrandzones.

•

14 OU E/m3 invloedsgebied Hippisch Centrum

Daarnaast wordt voor de kernen Liessel, Vlierden, Neerkant en Helenaveen 3 OUE/m 3
aangehouden en 14 OU E/m3 voor het buitengebied overig.

4.7.3.1 Geurdepositie vergunde situatie op omliggende geurgevoelige objecten
In de onderstaande tabellen zijn de vergunde dieraantallen met bijbehorende geuremissie
beschreven voor de locatie Grintkuilen 5 en 7.

Tabel16: Geuremissie vergunning Wet milieubeheer Grintkuilen 5
huisvestings.

aantal

geuremissie

systeem

dieren

OUEls/dier

totaalOUE

102

27,9

2845,8

Kraamzeugen

Traditionele huisvesting
D1.2.100

28

27,9

781,2

346

18,7

diersoort
Stal nr. 1

Stal nr. 2

Traditionele huisvesting

Kraamzeugen

D 1.2.100

Stal nr. 3

Traditionele huisvesting

Guste/dragen

D1 .3.101

53

6.470,2

de zeugen
2

Stal nr. 3

Traditionele huisvesting <0,8m

opfokzeugen

D 3.100.1

Stal nr. 4
Gespeende
biggen

Traditionele huisvesting <0,35m
D 1.1.100.1

53

2

Stcr. 28 april 2003, nr. 81 .
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16

23

368,0

1570

7,8

12246,0

lotaal

22.711 ,2
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Tabel17: Geuremissie vigerende vergunning Wet milieubeheer Grintkuilen 7
diersoort

Huisvestings - systeem

Stal nr. 1

Ondiepe mestkelders met mest- en

Kraamzeugen

waterkanaal , voormalig Groen Label BB

aantal

geuremissie

dieren

OUE/s/dier

totaalOUE

100

27,9

2.790

4

18,7

74,8

8

23,0

184

330

18,7

6.171

500

5,4

2.700

830

5,4

4.482

totaal

16.401,8

54

95.12.032
D 1.2.6
Stal nr. 1

Overige huisvestingsystemen

Dekberen

D 2.100

Stal nr. 1

Overige huisvestingsystemen, hokoppervlak

Opfokzeugen

groter dan 0,8 m per dierplaats

Stal nr. 2

Metalen driekantsrooster BWL 2010.08.V1

Guste/dragen

D 1.3.9.1

2

de zeugen
Stal nr. 3

BB 96.03.033.v2, hokoppervlak maximaal

Gespeende

0,35 m per dierplaats

2

biggen

D 1.1.4.1

Stal nr. 4

Opfokhok met schuine putwand, emitterend

Gespeende

mestoppervlak max 0,07 m2 per dierplaats,

biggen

ongeachtgroepsgrootte
D 1.1.12.1

54

Stcr. 28 april 2003, nr. 81 .
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Korn Neerkant

Sint Vincentiusstraat 50
X 189 920

Sint Vincentiusstraat 63
X 188766

Y375790
Schansweg 1
X 188 691

Y375476
Y375661

Y375430

Y375446

Braarnweg 3
X 188 963
Y 375461

Figuur 26: Overzicht geurgevoelige objecten rondom bedrijfslocatie.

De kassen aan de Braamweg 11 zijn gesloopt, dit geldt ook voor de kassen aan de
Molentjesdreef 3 en de Sint Vincentiusstraat 93. Locatie Braamweg 11 kan worden gezien
als een veehouderijbedrijf aangezien het beschikt een vergunning Wet milieubeheer.
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In de onderstaande tabel zijn de resultaten van het verspreidingsmodel V-Stacks
vergunning, betreffende geur in de vergunde situatie weergegeven. Om een goed
vergelijk met de alternatieven te kunnen maken is de geurbelasting behorend bij de
vergunde situatie van beide locaties bij elkaar opgeteld.

Tabel18: Geurbelasting geurgevoe/ige objecten vergunde situatie.

geurgevoelig
object

Wettelijke
geurnorm
(OU E/ m3)

Geurbelasting
vergunde situatie
(OU E/ m 3)

Grintkuilen 6

14,0

14,5

Vincentiusstraat 93

14,0

7,4

Vincentiusstraat 50

14,0

1,3

Molentjesdreef 5

14,0

5,3

Vuurlinie 6

14,0

2,7

Molentjesdreef 6

14,0

3,8

Molentjesdreef 3

14,0

4,7

Braamweg 7

14,0

7

Grintkuilen 3

3,0

3

Schansweg 12

3,0

2,8

Steenstraat 37

3,0

1,8

Braamweg 13

14,0

5,1

Braamweg 3

14,0

4,4

Vincentiusstraat 63

3,0

3,3

Vincentiusstraat 61

3,0

3

Duidelijk is dat het bedrijf in de vergunde situatie niet voldoet aan de in de
geurverordening gestelde normen. In de bijlage V-stacks vergunning is de complete
berekening toegevoegd.

Cumulatieve geurhinder vergunde situatie.
In totaal zijn 318 woningen in de omgeving van de bedrijfslocatie getoetst. De cumulatieve
geurbelasting is berekend met V-stacks gebied V-201 0.1. De brongegevens zijn door de
gemeente Deurne ter beschikking gesteld. De adressen van de getoetste woningen met
bijbehorende resultaten zijn in de bijlage V-stacks gebied bijgevoegd. Ook zijn in de
bijlage, V-stacks gebied, de brongegevens vermeld van de veehouderijbedrijven welke
zijn meegenomen in de cumulatieberekeningen. De bedrijven met bijbehorende adressen
staan ook aangegeven op de bijgevoegde afbeelding in de bijlage. De invoergegevens
zijn aangepast op de hoeveelheid Oudour units die in de vergunde situatie vrijkomen. Er
is gebruikgemaakt van de meest recente brongegevens, waarin recentst verleende
milieuvergunningen zijn verwerkt.
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De geurhinder wordt vol gens bijlage 6 en 7 van de Wet geurhinder en veehouderij
beoordeeld op basis van het percentages voor geurgehinderden. Deze percentages
worden in tabel A uit de handreiking 'Wet geurhinder en veehouderij' weergegeven.
De geurhinderpercentages zijn vastgesteld voor concentratiegebieden en nietconcentratiegebieden. De locatie aan de Grintkuilen 5 en 7ligt in een concentratiegebied.
De resultatentabel, in de bijlage, geeft de cumulatieve geurbelasting weer voor de
omliggende geurgevoelige objecten. Met kleuren is aangegeven wat de geurhinder per
alternatiet is en per geur gevoelig object. De kleuren in deze tabel geven de mate van
geurhinder op de desbetreffende woningen weer. In een legenda worden de waardes, die
aan een bepaalde kleur zijn gekoppeld, weergegeven.
In de onderstaande tabel zijn de resultaten samengevat voor de vergunde situatie.

Tabel19: cumulatieve geurbelasting vergunde situatie op omliggende woningen.

135
wonlngen
57woningen

5-10

goed

10-15

redelijk goed

13 woningen

15 - 20

matig

11 woningen

20- 25

tamelijk slecht

3 wonlngen

25 - 30

slecht

1 wonlng

30-37

zeer slecht

In de vergunde situatie is cumulatieve geurhinder op 4 woningen slecht tot zeer slecht. Bij
24 woningen is de cumulatieve geurhinder matig tot tamelijk slecht. Bij de overige 290
woningen is de cumulatieve geurhinder goed tot zeer goed te noemen.
4.7.4

FUn stof
achtergrondconcentratie
Onderstaande kaart geeft de situatie met betrekking tot fijn stot weer voor het jaar 2011 .
In de omgeving van de bedrijtslocatie is de achtergrondconcentratie aan fijn
lucht 25,6 IJg/m3.
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25.6 Pilaf

Figuur 27: achtergrandconcentratie tijn stot (bran MNP)
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In de tabel hieronder is weergegeven wat de fijn stot uitstoot in de vergunde situatie is
voor de locaties aan de Grintkuilen 5 en 7 is.

Tabel20: Fijn stor emissie vergunde situatie Grintkuilen 5
huisvestlngs-

aantal

Fijn stot emlssie

systeem

dieren

9 (pm10/dier/jaar)

Stal nr. 1
Kraamzeugen

Traditionele huisvesting

102

160

16.320

Stal nr. 2
Kraamzeugen

Traditionele huisvesting

28

160

4.480

Stal nr. 3

Traditionele huisvesting

346

175

60.550

Guste/dragen

D 1.3.101
16

153

2.448

1570

74

116.180

diersoort

totaal

D 1.2.100
D 1.2.100

de zeugen
Stal nr. 3

Traditionele huisvesting <0,8m£

opfokzeugen

D3.100.1

Stal nr. 4
Gespeende

Traditionele huisvesting <0,35m 2

biggen

D 1.1.100.1
-199;978- -

totaal

Tabel21: Fijn stor emissie vergunde situatie Grintkuilen 7
huisvestings-

aantal

Fijn stof emissie

systeem

dieren

9 (pm10/dier/jaar totaal

Stal nr. 1

Ondiepe mestkelders met mest- en

100

160

16.000

Kraamzeugen

waterkanaal, voormalig Groen Label BB

4

180

720

8

153

1.224

330

175

57 .750

500

74

37.000

830

74

61.420

diersoort

95.12.032
D 1.2.6
Stal nr. 1

Overige huisvestingsystemen

Dekberen

D 2.100

Stal nr. 1

Overige huisvestingsystemen, hokoppervlak

Opfokzeugen

groter dan 0,8 m2 per dierplaats
D 3.100.2

Stal nr. 2

Metalen driekantsrooster BWL 2010.08V1

Guste/dragen

D 1.3.9.1

de zeugen
Stal nr. 3
Gespeende
biggen
Stal nr. 4
Gespeende
biggen

BB 96.03.033V2, hokoppervlak maximaal
0,35m2 per dierplaats
D 1.1.4.1
Opfokhok met schuine putwand, emitterend
2

mestoppervlak max 0,07 m per dierplaats,
ongeachtgroepsgrootte
D 1.1.12.1
174.114

totaal

In totaal komt er in de vergunde situatie van beide locaties 374 .092 9 PM10/jaar vrij.
Om de tijn stof emissie op de omliggende woningen vanuit de stallen binnen de inrichting
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te berekenen, is gebruik gemaakt van het computer rekenprogramma ISL3a. In de
onderstaande tabel worden de rekenresultaten (op de maatgevende woning) van deze
bedrijfslocatie van het programma ISL3a weergegeven. Voor deze bereken ing zijn
dezelfde gevoelige objecten opgenomen, als in de geurberekeningen. In de bijlagen
worden de invoergegevens, BLK rapporten en aile reken resultaten van het
rekenprogramma ISL3a toegevoegd. In de onderstaande tabel worden de resultaten van
de maatgevende woning weergegeven, voor het jaar 2011 en voor het jaar 2020 voor de
vergunde situatie weergegeven. De resultaten in deze tabel, zijn de resultaten op de
maatgevende woning in het voorkeursalternatief, de Sint Vincentiusstraat 95. Deze
woning ondervindt in het voorkeursalternatief de hoogste bronbijdrage en daarom worden
de grenswaarden aan deze maatgevende woning getoetst.

Tabel22: Fijn stor concentraties brekend met ISL3a op de maatgevende woning: Sint Vincentiusstraat 95.
Sint Vincentiusstraat 95 (Maatgevende woning)

vergund 2011

vergund 2020

bronbijdrage vanuit de inrichtlng (stallen) (ug/m3)

0,17

0,17

achtergrond concentratie (ug/m3)

26,29

23,49

Totaal (ug/m3)

26,46

23,66

zeezout (ug/m3)

3

3

De hoogste bronbijdrage fijn stof is op de Grintkuilen 6 en bedraagt in de vergunde
situatie 0,31 j..Ig/m 3 •

4.8

Referentie situatie. autonome ontwikkeling.
Hier wordt de situatie weergegeven zoals die op dit moment (september 2011) aan de
Grintkuilen 5 en 7 te Neerkant is. Daarnaast wordt de autonome ontwikkeling
meegenomen. Onder autonome ontwikkeling wordt verstaan de situatie die in de toekomst
zal ontstaan als het project niet wordt gerealiseerd.
De locatie Grintkuilen 5 is volledig in werking en gebouwd volgens de vergunning
Wet milieubeheer van 29-06-1993. Dit betreft dus de referentie situatie voor de locatie
Grintkuilen 5. In 2013 moeten aile bedrijven voldoen aan Besluit huisvesting. Besluit
huisvesting geeft maximale emissiewaarden aan voor wat betreft ammoniakuitstoot. De
vergunning Wet milieubeheer van 29-06-1993 moet voor wat betreft ammoniak worden
getoetst aan de maximale emissiewaarden die in Besluit huisvesting staan vermeld.
Op de locatie Grintkuilen 7 zijn twee van de vier stallen gebouwd. De twee gebouwde
stallen staan op dit moment leeg, maar zullen in de autonome ontwikkeling wei weer
worden vol gelegd. De referentie situatie voor de locatie Grintkuilen 7 is de gebouwde
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stall en 1 en 3 volgens de vergunning Wet milieubeheer van 02-09-2008. V~~r ammoniak
getoetst aan Besluit huisvesting.

Tabel23: Referentie situatie Grintkuilen 5

stal

clersoort

aantal
cleren

nfn stof

geuremlssie

ammoniakemJssie
kg NHsleler

totaal kg NHs

OueJcIer

totalllOUe

gPM101

gPM101

dierl faar

tOlll1l1l
jellr

1

kraamzeugen

102

27,9

2.845,80

160

16.320

kraamzeugen

28

2.9
2,9

295,80

2

81,20

27,9

781,20

160

4.480

3

guste/dragende zeugen

346

2,6

899,60

18,7

6.470,20

175

60.550

3

opfol<zeugen

.(

gespeende biggen

16

1,4

22,40

23

368,00

153

2.448

1570

0,23

361.10

7 ,8

12.246,00

74

116.180

1,660,10

Totalll

22.111,20

199.918

Tabel 24: Referentie situatie Grintkuilen 7
ammoniakemlssle
stili

clersoort

aanlal
cleren

kg N")ldler

totalll kgNHs

Ouelder

totaal OUe

ftjn stof amlssle

gPAll101
clerl/aar

gPM101
totaall
jear

1
1

100

2,9

290,00

27,9

2.790,00

160

dekberen

4

5,5

22,00

18,7

74,80

180

720

1

opfol<zeugen

8

1,4

11,20

23

184,00

153

1.224

3

gespeende blggen

500

0,23

11 5,00

5,4

2.700,00

74

kraamzeugen

438,20

Totaal

4.8.1

geuremlssie

5.748,80

AmmoniakdeDositie referentie situatie 0D omliggende Natura 2000 en WAVgebieden.
In tabel 24 en 25 is de ammoniakemissie voor respectievelijk de Grintkuilen 5 en 7
weergegeven.

Tabel 25: Ammoniakemissie referentie situatie Grintkuilen 5
ammonlakemlssle
sial

diersoort

aantal
dleren

kg NHsfdler

tol aal kg NH~

1
2

kraamzeugen
kraamzeugen

102
28

2,9
2,9

295,80
81 ,20

3

guste/dragende zeugen

346

2,6

899,60

3
4

opfokzeugen
gespeende biggen

16
1570

1,4
0,23

22,40
361,10
1.660,10

Totaal
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37.000
54.944
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Tabel 26: Ammoniakemissie referentie situatie Grintkuilen 7

arnrnoniakernlssle

stal
1
1
1

3

diersoort

kraamz.eugen
dekberen
opfokzeugen
gespeende biggen

aantal

kgN H~dier

totaal kg NH,

100
4

2,9
5,5

290,00
22,00

8

1,4
0,23

11,20
115,00

cleren

500

lotaal

438,20

In een straal van ca. 13 km rondom de planlocatie55 zijn een aantal Natura 2000 gebieden
gelegen welke mogelijk hinder kunnen ondervinden van onderhavige planvorming . Deze
gebieden genieten wettelijke bescherming vanuit de Natuurbeschermingswet 1998
(tevens Natura 2000): Deurnsche Peel & Mariapeel , De Groote Peel, de Sarsven en de
Banen en Leudal.
In de tabel 26 is de ammoniakdepositie van de referentie situatie op de omliggende
Natura 2000 en WAY gebieden inzichtelijk gemaakt. In de bijlagen is de complete AAgrostacks berekening toegevoegd.

55 Voor toetsing van de milieueffecten in dit MER is uitgegaan van aile te beschermen gebieden in een straal van 13 km

rondom de planlocatie. Gebieden welke op grotere afstand zijn gelegen zullen niet meer hinder ondervinden dan de te
onderzoeken gebleden. Ais de milieueffecten op deze gebieden onderzocht worden geeft dit een betrouwbaar beeld van de
verschillende alternatieven.
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Tabel

27: Ammoniak depositie referentie situatie op de omliggende Natura 2000 en WA V gebieden.

Ammonlak depositie

Referentie sltuatle (belde
locaties blj elkaar opgeteld)

Deurnsche Peel & Mariapeel 1

4,99

Deurnsche Peel & Mariapeel 2

11,53

Deurnsche Peel & Mariapeel 3

14,04

Deurnsche Peel & Mariapeel 4

4 ,97

Deurnsche Peel & Mariapeel 5

8,79

Deurnsche Peel & Mariapeel 6

10,40

Deurnsche Peel & Mariapeel 7

7,12

Deurnsche Peel & Mariapeel 8

3,09

Deurnsche Peel & Mariapeel 9

1,81

Deurnsche Peel & Mariapeel10

0,99

Sarsven en de Banen 1

0,23

Sarsven en de Banen 2

0,21

Sarsven en de Banen 3

0,23

Sarsven en de Banen 4

0,21

De Groote Peel 1

2,10

De Groote Peel 2

2,49

De Groote Peel 3

2,92

De Groote Peel 4

4,19

De Groote Peel 5

3,02

De Groote Peel 6

1,27

Leudal1

0,16

Leudal2

0,15

Leudal3

0,15

Leudal4

0,16

WAV149A

0,45

WAV 149 B

0,58

WAV 240 A

4,39

WAV240 B

2,35

WAV303A

0,64

WAV303 B

0,66

WAV338A

3,00

WAV338 B

2,60

WAV362A

0,41

WAV 362 B

0,45

WAV56A

0,32

WAV56B

0,33

In de referentie situatie is de hoogste ammoniakdepositie op de Deurnsche Peel &
Mariapeel 3.
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4.8.2

GeurdeDositie referentie situatie oD omliggende geurgevoelige objecten.
In paragraaf 4.7.3 zijn de geurnormen die aangehouden moeten worden beschreven .
In de onderstaande tabellen zijn de dieraantallen met bijbehorende geuremissie
beschreven voor de referentie situatie voor de locaties Grintkuilen 5 en 7.

Tabel28: Geuremissie referentie situatie Grintkuilen 5.
aantal

geuremissie

dleren

QUEls/dier

Stal nr. 1
Kraamzeugen

102

27,9

2845,8

Stal nr. 2

28

27,9

781,2

346

18,7

diersoort

56

totaal QUE

Kraamzeugen
SIal nr. 3
Guste/dragen

6.470,2

de zeugen
SIal nr. 3

16

23

368,0

1570

7,8

12246,0

totaal

22.711,2

opfokzeugen
Stal nr. 4
Gespeende
biggen

Tabel29: Geuremissie referentie situatie Grintkuilen 7.
diersoort

aantal
dieren

QUE/s/dier

geuremissie
totaal QUE

SIal nr. 1
Kraamzeugen

100

27,9

2.790

Stal nr. 1

4

18,7

74,8

8

23,0

184

500

5,4

2.700

totaal

5.748,8

ti7

Dekberen
Stal nr. 1
Opfokzeugen
Stal nr. 3
Gespeende
biggen

56

Stcr. 28 april 2003, nr. 81 .

57

Stcr. 28 april 2003, nr. 81 .
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Net als in de vergunde situatie is getoetst aan de onderstaande geurgevoelige objecten .

Korn Neerkant

Sint Vincentiusstraat 50
X 189920
Y376184

Sint Vincentiusstraat 63
X 188 766

Y375510
Grintkuilen 3
X 188 n&
Y 375 47&
Y375430

Y375661
Braamweg3

X 188 963
Y 375 461

Figuur 28: Overzicht geurgevoe/ige objecten rondom bedrijfs/ocatie.

De kassen aan de Braamweg 11 zijn gesloopt, dit geldt ook voor de kassen aan de
Molentjesdreef 3 en de Sint Vincentiusstraat 93. Locatie Braamweg 11 kan worden gezien
als een veehouderijbedrijf aangezien het beschikt een vergunning Wet milieubeheer.
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In de onderstaande tabel zijn de resultaten van het verspreidingsmodel V-Stacks
vergunning, betreffende geur in de referentie situatie weergegeven. Om een goed
vergelijk met de alternatieven te kunnen maken is de geurbelasting behorend bij de
vergunde situatie van be ide locaties bij elkaar opgeteld.

Tabel30: Geurbelasting geurgevoe/ige objecten referenfie situatie.

geurgevoelig
object

Wettelijke
geurnorm
(OU E/m 3)

Geurbelasting
referentie situatie
(O UE/m 3)

Grintkuilen 6

14,0

Vincentiusstraat 93

14,0

10,6
6,7

Vincentiusstraat 50

14,0

0,9

Molentjesdreef 5
Vuurlinie 6
Molentjesdreef 6

14,0
14,0

3,3
1,8

14,0

2,8

Molentjesdreef 3

14,0

3,6

Braamweg 7

14,0

Grintkuilen 3

3,0

6,1
2,4

Schansweg 12

3,0

Steenstraat 37

3,0

2,2
1,4

Braamweg 13

14,0

4,2

Braamweg 3
Vincentiusstraat 63

14,0

3,7

3,0

Vincentiusstraat 61

3,0

2,8
2,4

In de referentie situatie voldoet het bedrijf aan de in de geurverordening gestelde normen.
In de bijlage V-stacks vergunning is de complete berekening toegevoegd.
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Cumulatieve geurhinder referentie situatie.

In paragraaf 4.7.3.1 is beschreven op welke wijze de cumulatieve geurhinder is getoetst.
V~~r

de referentie situatie zijn dezelfde uitgangspunten aangehouden . De

invoergegevens zijn wei aangepast op de hoeveelheid Oudour units die in de referentie
situatie vrijkomen. Er is gebruikgemaakt van de meest recente brongegevens, waarin
recentst verleende milieuvergunningen zijn verwerkt.
De resultatentabel, in de bijlage, geeft de cumulatieve geurbelasting weer voor de
omliggende geurgevoelige objecten. Met kleuren is aangegeven wat de geurhinder per
alternatief is en per geur gevoelig object. De kleuren in deze tabel geven de mate van
geurhinder op de desbetreffende woningen weer. In een legenda worden de waardes, die
aan een bepaalde kleur zijn gekoppeld, weergegeven. In de onderstaande tabel zijn de
resultaten samengevat voor de referentie situatie.
Tabel31 : cumulatieve geurbelasting referentie situatie op omliggende woningen.
[-
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I : : _J 1_\

_
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_,
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,.'

to'
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I.

I

'.

•

.1_'"

136
wonlngen
56 wonlngen

5 -10

goed

10 -15

redelijk goed

14woningen

15 - 20

matig

10 woningen

20 - 25

redelijk slecht

3 wonlngen

25-30

slecht

lwonlng

30- 37

zeer slecht

I

In de referentie situatie is cumulatieve geurhinder op 14 woningen redelijk slecht tot zeer
slecht. Bij 14 woningen is de cumulatieve geurhinder matig. Bij de overige 290 woningen
is de cumulatieve geurhinder goed tot zeer goed te noemen. In de bijlage V-stacks gebied
zijn aile adressen van de woningen te vinden.
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4.8.3

FUn stof
In de tabellen hieronder is weergegeven wat de fijn stof uitstoot is in de referentie situatie
voor de locaties aan de Grintkuilen 5 en 7 is.

Tabel32: Fijn stof emissie referentie situatie Grintkuilen 5
diersoort

aantal

Fijn stof emissie

dieren

9 (pm10/dier/jaar)

totaal

Stal nr. 1
Kraamzeugen

102

160

16.320

Stal nr. 2

28

160

4.480

346

175

60.550

Stal nr. 3
opfokzeugen

16

153

2.448

Stal nr. 4
Gespeende

1570

74

116.180

Kraamzeugen
Stal nr. 3
Guste/dragen
de zeugen

biggen

199.978

totaal

Tabel33: Fijn stof emissie referentie situatie Grintkuilen 7
diersoort

Fijn stof emissie

aantal
dieren

9 (pm10/dier/jaar totaal

100

160

16.000

Stal nr. 1
Dekberen

4

180

720

Stalor. 1
Opfokzeugen

8

153

1.224

Stal nr. 3

500

74

37.000

Stal nr. 1
Kraamzeugen

Gespeende
biggen
totaal

54.944

In totaal komt er in de referentie situatie van beide locaties 254.922 9 PM10/jaar vrij.
Om de fijn stof emissie op de omliggende woningen vanuit de stallen binnen de inrichting
te berekenen, is gebruik gemaakt van het computer rekenprogramma ISL3a. In de
onderstaande tabel worden de rekenresultaten (op de maatgevende woning) van deze
bedrijfslocatie van het programma ISL3a weergegeven.

V~~r

deze berekening zijn

dezelfde gevoelige objecten opgenomen, als in de geurberekeningen. In de bijlagen
worden de invoergegevens, BLK rapporten en aile reken resultaten van het
rekenprogramma ISL3a toegevoegd . In de onderstaande tabel worden de resultaten van
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de maatgevende woning weergegeven, voor het jaar 2011 en voor het jaar 2020 voor de
referentie situatie weergegeven. De resultaten in deze tabel, zijn de resultaten op de
maatgevende woning in het voorkeursalternatief, de Sint Vincentiusstraat 95. Deze
woning ondervindt in het voorkeursalternatief de hoogste bronbijdrage en daarom worden
de grenswaarden aan deze maatgevende woning getoetst.

Tabel34: Fijn stof concentraties brekend met ISL3a op de maatgevende woning: Sint Vincentiusstraat 95.
Sint Vincentiusstraat 95 (Maatgevende woning)

referentie 2011

referentle 2020

bronbijdrage vanuit de inrichtlng (stallen) (ug/m3)

0,13

0,13

achtergrond concentratle (ug/m3)

26,29

23,49

Totaal (ug/m3)

26,42

23,62

zeezout (ug/m3)

3

3

De hoogste bronbijdrage fijn stof is voor de referentie situatie 2011 is de Grintkuilen 6
0,22 IJg/m

3

•
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5.

Voorkeursalternatief
Het bedrijf zal gerund gaan worden door de heer F.H. Swinkels. Naast zijn vrouw,
A. Swinkels die in de referentie situatie al fulltime meewerkt in het bedrijf zal in de
toekomstige situatie met extern personeel gewerkt gaan worden.
Er zal een omgevingsvergunning aangevraagd gaan worden voor 944 guste/dragende
zeugen, 256 kraamzeugen, 8.400 vleesvarkens, 5.529 gespeende biggen en 249
opfokzeugen. In het voorkeursalternatief worden de varkens gehuisvest op een
gecombineerd biologisch luchtwassysteem (8WL 2009.12) met 85% ammoniakreductie
en 85% geurreductie. In bijlage 2 is een toelichting beschreven over de ventilatiesystemen
en de gehanteerde luchtsnelheid.
In dit hoofdstuk wordt de voorgenomen activiteit nader toegelicht, vooral op
milieutechnische aspecten. De bedrijfsvoering en het bouwplan zijn reeds toegelicht in
hoofdstuk 2.

5.1

Milieu
Voordelen luchtwasser ten opzichte van het milieu:
•

hoge reductie van ammoniakemissie;

•

hoge reductie van geuremissie;

•

hoge reductie van fijn stofemissie;

•

Geen gebruikmaking van milieubelastend zuur.

Nadelen luchtwasser ten opzichte van het milieu:
•

hoog waterverbruik;

•

hoger energieverbruik. Door het gebruik van frequentieregelaars zal het
energiegebruik van de luchtwasser zo veel mogelijk beperkt worden. Daarnaast
zullen door andere energiebesparende maatregelen binnen het bedrijf het verbruik
van energie zoveel mogelijk beperkt worden.
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5.1.1

Ammoniak
In onderstaande tabel wordt de totale emissie van ammoniak weergegeven voor het
voorkeursalternatief.

Tabel35: emissie ammoniak voorkeursaltematief
diersoort

aantal

huisvestings-

ammoniakemissie

systeem

dieren

kg NHJdier

Stal3

Traditionele hUisvesting

392

4,2

Guste/dragen

RAV: D 1.3.100
480

0,75

360

256

1,25

320

552

0,63

347,76

4.800

0,53

2.544

3.600

0,53

1.908

5.049

0,11

555,39

249

0,53

131,97

totaal kg NH3
1.646,4

de zeugen
Stal4

overige huisvestingssystemen

gespeende

RAV: D 1.1.100.2

biggen
Stal5

Gecombineerd biologisch luchtwassysteem

Kraamzeugen

BWL2009.12
RAV: D 1.2.17.4

Stal5

Gecombineerd biologisch luchtwassysteem

guste/dragend

BWL 2009.12

e zeugen

RAV: D 1.3.12.4

Stal6

Gecombineerd biologisch luchtwassysteem

vleesvarkens

BWL2009.12
RAV: D 3.2.15.4.2

Stal7
vleesvarkens

Gecombineerd biologisch luchtwassysteem
BWL2009.12
RAV: D 3.2.15.4.2

Stal7

Gecombineerd biologisch luchtwassysteem

gespeende

BWL 2009.12

biggen

RAV: D 1.1.15.4.2

Stal7

Gecombineerd biologisch luchtwassysteem

opfokzeugen

BWL 2009.12
RAV: D 3.2 .15.4.2

7.813,52

totaal
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5.1.1 .1 Beleidsliin IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij.
De Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij is bedoeld als
handreiking voor het uitvoeren van de omgevingstoetsing die op grond van de IPPC-richtlijn
ten aanzien van de ammoniakemissie vanuit veehouderijen dient te worden uitgevoerd. Met
behulp van de beleidslijn kan het bevoegd gezag beslissen vanwege de lokale
milieuomstandigheden of en in welke mate strengere emissie-eisen in de milieuvergunning
opgenomen moeten worden dan de eisen die volgen uit de toepassing van BBT (Beste
Beschikbare Technieken).
Ten aanzien van uitbreiding van een IPPC-veehouderij geldt de volgende beleidslijn:
Bij uitbreiding kan worden volstaan met toepassing van BBT zolang de emissie niet
meer bedraagt dan 5.000 kg ammoniak per jaar.
Bedraagt de jaarlijkse ammoniakemissie na uitbreiding bij toepassing van BBT meer
dan 5.000 kg, dan dient boven het meerdere een extra reductie ten opzichte van BBT
te worden gerealiseerd. De hoogte daarvan hangt af van de uitgangssituatie (de mate
waarin BBT de ammoniakemissie reduceert) en de beschikbaameid van
verdergaande technieken in de betreffende diercategorie.
Bedraagt de jaarlijkse ammoniakemissie na uitbreiding met toepassing van BBT (tot
5.000 kg) en verdergaande technieken dan BBT (vanaf 5.000 kg) daama nog meer
dan 10.000 kg, dan dient boven het meerdere een reductie van circa 85% te worden
gerealiseerd.

De IPPC-richtlijn is aileen van toepassing op een bedrijf dat met het aantal dieren een
bepaalde drempelwaarde overschrijdt. De onderstaande tabel weergeeft de
drempelwaarden, waarop een bedrijf tot IPPC-bedrijf behoord.

Tabel 36: Drempelwaarde IPPC-bedrijven
Aantal dierplaatsen wellPPC

Aantal dierplaatsen wei IPPC

Diercategorie

tot en met 40.000

> 40.000

pluimvee

tot en met 2000

> 2.000

mestvarkens

tot en met 750

> 750

zeugen
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In paragraaf 3.2.6 is het wettelijk kader beschreven, betreffende de toelichting op de beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en
veehouderij. Bepaald moet worden of de aangevraagde situatie aan deze beleidslijn voldoet. Onderstaand wordt de berekening weergegeven
van de 'beleidslijn omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij'. De maximale ammoniakemissie uit de beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing,
wordt in onderstaande tabel weergegeven.
Tabel37: IPPC-omgevingstoetsing

Aanaevraaad

- --- - -- -

-------

~

huisvestingssysteem
diercategorie
guste-dragende D 1.3.100
gespeende
biggen
o 1.1.100.2
kraamzeugen
D 1.2.17.4
guste-dragende D 1.3.12.4
vleesvarkens
D 3.2.15.4.2
vleesvarkens
D 3.2.15.4.2
gespeende
biggen
D 1.1.15.4.2
opfokzeugen
D 1.1.15.4.2

NH3
NH31dier BBTfactor aangevraagd*BBT aangevraagd
dieren
4,2
392
1019,2
1646,4
2,6

480
256
552
4800
3600

0,75
1,25
0,63
0,53
0,53

0,23
2,9
2,6
1,4
1,4

110
742
1435
6720
5040

360
320
347,76
2544
1908

5049
249

0,11
0,53

0,23
1,4

1161
349

555,39
131 ,97

totaal aangevraagd*BBT =
totaal aangevraagd NH3 =
Strengere eisen worden pas gesteld vanaf 5000 kg. Vergund*BBT201 0 ligt
hieronder.
Er kunnen dus verdergaande emissie-eisen gesteld worden over (aangevraagd*BBT2010 - 5000)=
11577 kg
11.577 kg NH3 staat gelijk aan 11.577:1,4=8269,29 => 8270 'normale' BBT vleesvarkens, waarvoor strengere
eisen gaan gelden. Totaal aangevraagd*BBT is meer dan 10000 kg, dus
conform de
Beleidslijn is dit een emissie-eis van:
0,53 kg NH3 per dier
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Dus 8.270 vleesvarkens*0,53 =

4.383,10 kg NH3

Om te toetsen of de veehouderij met behulp van intern salderen voldoet aan SST dient het
ammoniakplafond behorende bij de aanvraag te worden uitgerekend. Dit plafond kan voor 2007
en
2010 verschillen. Daarom wordt aangeraden am beide te
berekenen.
Het totale ammoniakplafond op 1 jan 2010 bij de aangevraagde hoeveelheid dieren = 5000 +
4.383,10=
5000+4.838,10
kg NH3
=
Het totale a m m on i ~ lml ~fnnrl
5000+4.838,10

=
Nu moet aileen nag getoetst worden of de aanvraag binnen het plafond blijft.
In de laatste kolom van tabel'aangevraagd' is het aantal dieren maal de factor van het
aangevraagde systeem uitgerekend. Het totaal van deze kolom is de totale ammoniakemissie
die is aangevraagd. Deze is:
Conclusie: de aangevraagde ammoniakemissie (blauw) blijft onder het berekende plafond
(groen).
Het voorkeursaternatief voldoet aan de IPPC-omgevingstoets.
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5.1.1.2 OeDositie voorkeursalternatief o D omliggende Natura 2000 en WAV- gebieden.
De ammoniakdepositie vanuit de inrichting in het voorkeursalternatief is doorgerekend met
het verspreidingsmodel Aagro Stacks, de resultaten hiertoe zijn hieronder toegevoegd
alsook in bijlage 2 van onderhavige rapportage.

Tabe/38: ammoniak depositie voorkeursaltematief
Ammoniak depositie

Voorkeursalternatlef

Deurnsche Peel & Mariapeel1

14,49

Deurnsche Peel & Mariapeel2

39,64

Deurnsche Peel & Mariapeel 3

42,80

Deurnsche Peel & Mariapeel 4

17,09

Deurnsche Peel & Mariapeel 5

32,03

Deurnsche Peel & Mariapeel6

32,38

Deurnsche Peel & Mariapeel 7

22,18

Deurnsche Peel & Mariapeel 8

9,43

Deurnsche Peel & Mariapeel 9

5,72

Deurnsche Peel & Mariapeel10

3,11

Sarsven en de Banen 1

0,73

Sarsven en de Banen 2

0,67

Sarsven en de Banen 3

0,73

Sarsven en de Banen 4

0,66

De Groote Peel 1

6,28

De Groote Peel 2

7,52

De Groote Peel 3

8,80

De Groote Peel 4

13,06

De Groote Peel 5

9,35

De Groote Peel 6

3,97

Leudal 1

0,46

Leudal2

0,45

Leudal3

0,46

Leudal4

0,47

WAV 149A

1,44

WAV 149 B

1,84

WAV240A

12,80

WAV240 B

6,87

WAV303A

1,83

WAV 303 B

1,94

WAV338A

9,86

WAV 338 B

8,54

WAV 362 A

1,15

WAV 362 B

1,32

WAV56A

1,01

WAV56B

1,05
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5.1.2 Toetsing Verordening stikstof en Natura 2000
Om te kunnen beoordelen of een passende beoordeling moet worden uitgevoerd is het
van belang of het plan voldoet aan de Verordening stikstof en Natura 2000. Hierbij is het
van belang in welke categorie het bedrijf valt. Bij toetsing aan de Verordening dient te
worden uitgegaan van vergunningen Natuurbeschermingswet 1998 indien deze zijn
verleend. Uit de onderstaande tabel blijkt dat de hoogste N-depositie waarde in het
voorkeursalternatief 42,8 mol N/ha/jr. bedraagt.
Het bedrijf valt in categorie B van de Verordening stikstof en Natura 2000.

Eisen categorie B uit de Verordeninq stikstof en Natura 2000
B

Bedrijven met een N-depositie boven 5 mol maar niet meer dan 50,0 mol

N/ha/jr.
Onverminderd artikel 2 draagt de initiatiefnemer, onderscheidenlijk de drijver van de
inrichting die valt onder categorie B, zorg dat:
a. de N-depositie niet toeneemt boven de waarde, die correspondeert met een emissie
overeenkomend met het gecorrigeerd emissieplafond, of
b. een toename van de N-depositie boven het onder a. bedoelde niveau aangemeld wordt
voor saldering als aangegeven in de artikelen 23 tot en met 29, waarbij het bedrijf
voorafgaand aan de saldering tevens gemiddeld voldoet aan:
1e de eisen van de AMvB Huisvesting, de BBT-eisen, op enig moment binnen 6 jaar na
inwerkingtreding van deze regeling;
2e de door Gedeputeerde Staten na advies van de Commissie vast te stellen criteria voor
BBT+ op enig moment in de daarop volgende periode van 6 jaar, en
3e de op overeenkomstige wijze vast te stellen criteria voor BBT++ op enig moment in de
daarop volgende periode van 6 jaar.
In artikel 22 "gecorrigeerd emissieplafond als referentie op bedrijfsniveau" onder a. staat
vermeld:

Indien een vergunning krachtens de Natuurbeschermingswet verleend is, overeenkomstig
met de emissie behorend bij de bedrijfssituatie die aan deze vergunning ten grondslag
/igt, nadat deze gecorrigeerd is voor de vereisten van de AMvB Huisvesting.
Het gecorrigeerde emissieplafond voor het onderhavige bedrijf is 6.560,1 voor de
Grintkuilen 5 en 5.687,1 kg voor de Grintkuilen 7. Het gecorrigeerd emissieplafond ligt
hoger dan de vergunde kilogrammen ammoniak
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Tabel39: ammoniak depositie behorend bij de verfeende Natuurbeschermingswet vergunningen.
Vergund op basis
ver/eende NB
vergunningen

Vooriceursa/ternatief
BWL 2009.12

Afname/toename

Ammonlak totaal(kg NH,Ijaar]

8.161

7.813,52

-347,48

Deurnsche Peel & Mariapeel 1

19,90

14,49

-5,41

Deurnsche Peel & Mariapeel 2

44,90

39,64

-5,26

Deurnsche Peel & Mariapeel 3

46,29

42,80

-3,49

Deurnsche Peel & Mariapeel 4

19,02

17,09

-1,93

Deurnsche Peel & Mariapeel 5

33,12

32,03

-1,09

Deurnsche Peel & Mariapeel 6

39,54

32,38

-7,16

Deurnsche Peel & Mariapeel 7

27,42

22,18

-5,24

Deurnsche Peel & Mariapeel 8

11,95

9,43

-2,52

Deurnsche Peel & Mariapeel 9

7,02

5,72

-1,3

Deurnsche Peel & Mariapeel 10

3,83

3,11

-0,72

Sarsven en de Banen 1

0,89

0,73

-0,16

Sarsven en de Banen 2

0,81

0,67

-0,14
-0,17

Ammonlak depositle [kg NH3/jaar]

Sarsven en de Banen 3

0,90

0,73

Sarsven en de Banen 4

0,82

0,66

-0,16

De Groote Peel 1

8,39

6,28

-2,11

De Groote Peel 2

9,99

7,52

-2,47

De Groote Peel 3

11,76

8,80

-2,96
-3,97

De Groote Peel 4

17,03

13,06

De Groote Peel 5

12,08

9,35

-2,73

De Groote Peel 6

5,01

3,97

-1,04

Leudal1

0,61

0,46

-0,15

Leudal2

0,60

0,45

-0,15

Leudal3

0,60

0,46

-0,14

Leudal4

0,61

0,47

-0,14

WAV149A

1,77

1,44

-0,33

WAV 149 B

2,23

1,84

-0,39

WAV240A

17,63

12,80

-4,83

WAV240 B

9,15

6,87

-2,28

WAV303A

2,52

1,83

-0,69

WAV 303 B

2,61

1,94

-0,67

WAV338A

11,65

9,86

-1,79

WAV338 B

10,16

8,54

-1,62

WAV362A

1,61

1,15

-0,46

WAV362 B

1,78

1,32

-0,46

WAV56A

1,24

1,01

-0,23

WAV56B

1,28

1,05

-0,23

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat de N-depositie op aile toetspunten de depositie
afneemt. De depositie van het voorkeursalternatief blijft onder de depositie behorend bij
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de verleende Natuurbeschermingswetvergunningen. Daarnaast voldoet onderhavig plan
aan de eisen gesteld in bijlage 1 van de Verordening stikstof en Natura 2000. Er wordt
voldaan aan minimaal 85% ammoniakreductie bij nieuwbouw en het bedrijf hoeft in de
nieuwe situatie niet te salderen volgens de Verordening. Indien een bedrijf voldoet aan de
Verordening stikstof en Natura 2000 is geen passende beoordeling noodzakelijk.
Onderhavig plan valt hierdoor in de verkorte MER-procedure. De berekeningen zijn
toegevoegd in de bijlagen van onderhavige rapportage.
Inmiddels heeft de provincie Noord-Brabant mondeling laten weten akkoord te zijn met de
toetsing Verordening stikstof en Natura 2000. Een schriftelijke bevestiging hiervan zal zo
spoedig mogelijk worden toegezonden.

5.1.3 Geur
In onderstaande tabel wordt de totale emissie van geur weergegeven voor het
voorkeursalternatief.

Tabel40: geuremissie weergegeven voorkeursalfemafief.
diersoort

huisvestlngs-

aantal

geuremissie

systeem

dieren

QUe per dier

Stal3

Traditionele huisvesting

392

18,7

Guste/dragende

RAV: D 1.3.100
480

7,8

3.744

256

4,2

1.075,2

552

2,8

1.545,6

4.800

3,5

16.800

3.600

3,5

12.600

5.049

1,2

6.058,8

249

3,5

871,5

QUe Totaal

7.330,4

zeugen
Stal4

overige huisvestingssystemen

gespeende

RAV: D 1.1.100.2

biggen
Stal5

Gecombineerd biologisch luchtwassysteem

Kraamzeugen

BWL 2009.12
RAV: D 1.2.17.4

Stal5

Gecombineerd biologisch luchtwassysteem

guste/dragende

BWL 2009.12

zeugen

RAV: D 1.3.12.4

Stal6

Gecombineerd biologisch luchtwassysteem

vleesvarkens

BWL 2009.12
RAV: D 3.2.15.4.2

Stal7

Gecombineerd biologisch luchtwassysteem

vleesvarkens

BWL 2009.12
RAV: D 3.2.15.4.2

Stal7

Gecombineerd biologisch luchtwassysteem

gespeende

BWL2009.12

biggen

RAV: D 1.1.15.4.2

Stal7

Gecombineerd biologisch luchtwassysteem

opfokzeugen

BWL2009.12
RAV: D 3.2.15.4.2

50.025,50

totaal
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Het voorgenomen initiatief zal moeten passen binnen wettelijke kaders. 8eoordeling vindt
plaats middels de Wet geurhinder en veehouderij. Met het geurverspreidingsmodel
V-Stacks Vergunning is de geurhinder inzichtelijk gemaakt. Als bijlage aan deze
rapportage is het geurverspreidingsmodel van het voorkeursalternatief opgenomen. In
paragraaf 4.7.3 zijn de geurnormen die aangehouden moeten worden beschreven.
In de onderstaande figuur is een overzicht weergegeven van aile geurgevoelige objecten
in de omgeving van de bedrijfslocatie, deze blijven voor aile alternatieven hetzelfde.

Sint Vincentiusstraat 50
X 189920

Korn Neerkant

Sint Vincentiusstraat 63
X 188766

Y 375 510
Grintkuilen 3

X 188776
Y 375 476
'------1

Y375430

Y 375 661
Braarnweg 3
X 188963
Y 375 461

Figuur 29: Geurgevoelige objecten rondom bedrijfslocatie.
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De kassen aan de Braamweg 11 zijn gesloopt, dit geldt ook voor de kassen aan de
Molentjesdreef 3 en de Sint Vincentiusstraat 93. Locatie Braamweg 11 kan worden gezien
als een veehouderijbedrijf aangezien het beschikt een vergunning Wet milieubeheer.
In onderstaande tabel zijn de resultaten van het verspreidingsmodel V- Stacks,
betreffende geur in het voorkeursalternatief weergegeven.

Tabel41 : geurbelasting geurgevoelige objecten voorkeursa/ternatief

geurgevoelig

Wettelijke

Geurbelasling

objecl

geurnorm
(OU E/m 3)

voorkeursallernalief
(OUE/m3)

Grintkuilen 6
Vincentiusstraat 93

14,0

6,8

14,0

8,1

Vincentiusstraat 50
Molentjesdreef 5

14,0

1,1

14,0

2,7

Vuurlinie 6

14,0

1,4

Molentjesdreef 6

14,0

1,9

Molentjesdreef 3

14,0

2,3

Braamweg 7

14,0

5,7

Grintkuilen 3

3,0

2,2

Schansweg 12
Steenstraat 37

3,0

2,1

3,0

1,3

Braamweg 13

14,0

3,3

Braamweg 3

14,0

2,9

Vincentiusstraat 63
Vincentiusstraat 61

3,0

2,2

3,0

2,0

In het voorkeursalternatief wordt er ruimschoots voldaan aan de wettelijk gestelde norm
van 14 OUe/m 3 in het buitengebied van Deurne en 3 OUe/rn 3 in de bebouwde korn van
Neerkant.

Cumulatieve geurhinder voorkeursalternatief
In paragraaf 4.7.3.1 is beschreven op welke wijze de cumulatieve geurhinder is getoetst.
Voor het voorkeursalternatief zijn dezelfde uitgangspunten aangehouden als bij de andere
alternatieven. De invoergegevens zijn wei aangepast op de hoeveelheid Oudour units die
in het voorkeursalternatief vrijkomen. Er is gebruikgemaakt van de meest recente
brongegevens van de gemeente Deurne waarin recentst verleende milieuvergunningen
zijn verwerkt. De resultatentabel, in de bijlage, geeft de cumulatieve geurbelasting weer
voor de omliggende geurgevoelige objecten. Met kleuren is aangegeven wat de
geurhinder per alternatief is en per geur gevoelig object. De kleuren in deze tabel geven
de mate van geurhinder op de desbetreffende woningen weer. In een legenda worden de
waardes, die aan een bepaalde kleur zijn gekoppeld, weergegeven.
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In de onderstaande tabel zijn de resultaten samengevat voor de voorkeursalternatief.

Tabel42: cumulatieve geurbelasting voorkeursalternatief op omliggende woningen.
-- (
"'
r

-,

.

. . ':

'

- ," -

.'

-- .
'

- .'

_.

- - - (: ', ' !

139 wonlngen

5-10

54wonlngen

10 -is

13 wonlngen

15·20

10woningen

20 - 25

goed
redelijk goed
matig
redelijk slecht

3 wonlngen

25 - 30

slecht

l wonfng

30-37

zeer slecht

In het voorkeursalternatief is de cumulatieve geurhinder op 14 woningen redelijk slecht tot
zeer slecht. Bij 13 woningen is de cumulatieve geurhinder matig. Bij de overige 291
woningen is de cumulatieve geurhinder goed tot zeer goed te noemen. In de bijlage Vstacks gebied zijn aile adressen van de woningen te vinden .

5.1.4

Luchtkwaliteit
achtergrondconcentratie
Zoals in hoofdstuk 4.5.3 beschreven is in de omgeving van de bedrijfslocatie de
achtergrondconcentratie aan fijn stof (PM 10) 25,6 j.Jg/m3 voor het jaar 2011. De
concentratie fijnstof zal naar verwachting volgens het RIVM 24,7 j.Jg/m3 in 2015 en 23,1

j.Jg/m3 in 2020 bedragen.
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In onderstaande tabel wordt de berekening van de emissie van fijn stof weergegeven voor
het voorkeursalternatief.

Tabel43:Fijn stof emissie voorkeursaltematief
diersoort

huisvestlngs-

aantal

Fijn stof emlssie
9 (pm10/dier/jaa totaal

systeem

dieren

Stal3

Traditionele huisvesting

392

175

68600

Guste/dragen

RAV: D 1.3.100
480

74

35520

256

32

8192

552

35

19320

4.800

31

148.800

3.600

31

111.600

5.049

15

75.735

249

31

7719

dezeugen
Stal4

overige huisvestingssystemen

gespeende

RAV: D 1.1 .100.2

biggen
Stal5
Kraamzeugen

Gecombineerd biologisch luchtwassysteem
BWL2009.12
RAV: D 1.2.17.4

Stal5
guste/dragend

Gecombineerd biologisch luchtwassysteem
BWl2009.12

e zeugen

RAV: D 1.3.12.4

Stal6

Gecombineerd biologisch luchtwassysteem
BWl2009.12

vleesvarkens

RAV: D 3.2.15.4.2
Stal7
vleesvarkens

Gecombineerd biologisch luchtwassysteem
BWL2009.12
RAV: D 3.2.15.4.2

Stal7

Gecombineerd biologisch luchtwassysteem

gespeende

BWl2009.12

biggen

RAV: D 1.1 .15.4.2

Stal7

Gecombineerd biologisch luchtwassysteem

opfokzeugen

BWL2009.12
RAV: D 3.2.15.4.2

475.486

totaal

In de onderstaande tabel worden de resultaten van de maatgevende woning
weergegeven, voor het jaar 2011 en voor het jaar 2020. De resultaten in deze tabel, zijn
de resultaten op de maatgevende woning aan de Sint Vincentiusstraat 95 . Deze woning
ondervindt de hoogste bronbijdrage in het voorkeursalternatief en daarom worden de
grenswaarden aan deze maatgevende woning getoetst.

Tabel44: Fijn stof con centra ties brekend met ISL3a op de maatgevende woning: Sint Vincentiusstraat 95
Sint Vincentiusstraat 95 (Maatgevende
woning)
bronbijdrage vanuit de inrichting (stallen)
J.!,!g/m3J
achtergrond concentratie (ug/m3)

voorkeursalternatlef 2011

voorkeursalternatief 2020

0,09

0,09

26,29

23,49

Totaal (ug/m3)

26,38

23,58

zeezout (ug/m3)

3

3
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De hoogste bronbijdrage fijn

stot

voorkeursalternatief 0,09 jJg/m

3

is op de Sint Vincentiusstraat 95 en bedraagt voor het

.

Wanneer een project maximaal toeneemt met 1,2 jJg/m 3 dan draagt het project niet in
betekenende mate bij. In dit geval draagt het project niet in betekenende mate (IBM) bij.
Op grond van artikel 2, 'Besluit niet in betekenende mate bijdragen (Iuchtkwaliteitseisen)',
Wet milieubeheer draagt het project niet in betekenende mate bij aan de concentratie aan
fijn stof in de buitenlucht. Toetsing aan de andere grenswaarden zoals gesteld in bijlage 2
bij de Wet milieubeheer is derhalve niet nodig.
De grenswaarde voor PM 2 ,5 van 25 jJg/m 3 geldt pas op 1 januari 2015. De totale
concentratie PM 10 in 2020 bedraagt 23,71 jJg/m 3 . De totale concentratie in 2020 is lager
dan de grenswaarde voor PM 2 ,5 in 2015. Er wordt vanuit gegaan dat in 2015 ook voldaan
wordt aan de grenswaarde voor PM 2 ,5'

5.1.5 Geluid
De factoren die een bijdrage leveren aan de geluidsproductie zijn: ventilatoren ten
behoeve van de luchtwassytemen, het laden en lossen van dieren, aanvoer voeders,
transportbewegingen, afvoer van mest, afvoer van spuiwater, kadavers en dergelijke.
Bovengenoemde bewegingen vinden voornamelijk van maandag tot en met vrijdag plaats
en daarnaast zoveel mogelijk in de dagperiode.
Voor een uitgebreide omschrijving wordt verwezen naar de rapportage van het akoestisch
onderzoek dat is toegevoegd als bijlage aan het MER.

5.1.6 Energie
Het kabinet heeft in het werkprogramma 'Schoon en Zuinig: Nieuwe energie voor het
klimaat' de ambities voor onder andere energiebesparing, duurzame energie en het
terugdringen van CO 2-uitstoot beschreven. In de volgende paragraaf worden
energiebesparende maatregelen en daarmee CO 2 reducerende maatregelen
weergegeven die worden toegepast in de inrichting.
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5.1.7 Energie besparende maatregelen
Verlichting
In de inrichting zal hoogfrequente verlichting met spiegeloptiekarmaturen worden
toegepast. De lichtopbrengst per armatuur (/ichtbak) kan met spiegeloptiekarmaturen
verbeterd worden. De armaturen zorgen voor een andere lichtverde/ing.
Isolatie
Door iso/atie wordt in koude perioden het warmteverlies beperkt, zodat bespaard wordt op
verwarmingsenergie. Het gehele gebouw, daklp/afondiso/atie en (spouw)muur isolatie,
wordt dan ook ge·iso/eerd. Door iso/atie wordt bovendien in warme perioden de
warmteopname door voorzoninstraling gereduceerd, waardoor bespaard kan worden op
energie benodigd voor venti/atie. Naast iso/atie van dak, p/afond en muur zul/en ook de
aanwezige verwarmings/eidingen worden ge"iso/eerd waardoor de warmte-uitstraling naar
de omgeving wordt beperkt.
Energieverbruik
De energie wordt met name gebruikt voor het venti/eren van stal/ucht, voerinstal/atie,
verlichting , luchtwassers e.d.

Tabe/45: e/ektrieiteit (exe/usief /uehtwassers)
Electriciteit (exclusie/luchtwasser)
diercategorie

aantal dieren

Kw perdier

totale Kw

Zeugen

1200

233

279600

opfokzeugen

249

10,5

2615

vleesvarkens

8400

8,5

71400

5529

8,5

46997

biggen

400.611 (exclusief Iw)

Het elektraverbruik excl. luchtwassysteem is naar verwachting ca. 400.611 58 Kw per jaar.
Daarnaast is circa 110.81459 kWh is benodigd voor de luchtwassers en ventilatoren. Het
totale elektraverbruik komt daarmee op circa 511.425 kWh .
In het voorkeursalternatief is gekozen voor gecombineerde biologische luchtwassers,
BWL 2009.12, die geplaatst gaan worden op de nieuw te bouwen stal/en. Stal 3 en 4
blijven in gebruik als traditionele stal/en, d.m.v. intern salderen.
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Totaal energieverbruik luchtwassers, zie dimensioneringsplannen
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De op stal 5 geplaatste luchtwasser, is gedimensioneerd op een berekende luchtsnelheid
van 1,01 m/s. Hierbij zijn de ventilatoren voor de luchtwasser geplaatst. De luchtsnelheid
van de luchtwassers geplaatst op stal 6 en 7 is verhoogd. Bij deze luchtwassers zijn de
ventilatoren in de uitstroomopening geplaatst. Hierdoor kan een hogere luchtsnelheid
worden behaald. Daarnaast geeft dit een positief effect op het energieverbruik. De
luchtwassers zijn gedetailleerd uitgewerkt op de bijbehorende tekening. In bijlage 2 is een
toelichting op de ventilatiesystemen en gehanteerde luchtsnelheid gegeven.
Navraag bij luchtwasserfabrikanten leert dat de gehanteerde uittreedsnelheden als
acceptabel en redelijk kunnen worden beschouwd. Daarnaast geniet het de voorkeur van
luchtwasserfabrikanten om bij hogere luchtsnelheden de ventilatoren in de
uitstroomopening te plaatsen. Dit is dan ook toegepast bij dit alternatief.
Naast het verbruik van elektra wordt er op het bedrijf ook aardgas verbruikt ten behoeve
van opwarming van de biggenstal.
60

Tabel 46: gasverbruik
aardgas

5.529

biggen

38.703

totaal

5.2

Bodem en

5.2.1

Bodem

rn 3

38.703 m·

De volgende processen binnen het bedrijf vormen een mogelijk risico voor de bodem :
•

Opslaq voeders in silo's.

Binnen de inrichting zullen 19 silo's worden opgericht ten behoeve van de opslag van
mengvoer. Er zullen: 8 voersilo's van 35 ton, 2 van 30 ton, 1 van 25 ton, 2 van 20 ton, 1
van 15 ton, 1 van 12 ton, 1 van 10 ton, 1 van 9 ton en 2 van 6 ton.
In totaal is dat een opslagcapaciteit voor mengvoer van 463 ton, aileen mengvoer.
•

Opslaq mest in kelders en mestsilo's.
In de kelders van de varkensstallen wordt de mest opgeslagen die geproduceerd
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wordt, door de op het bedrijf aanwezige dieren. In totaal is binnen de inrichting een
mestopslagcapaciteit van ca. 20.000 m3 aanwezig.

Tabel47: Totale mestproductie 61 per jaar
MestS?
3

diercategorie

aantal dieren

m per dier/jaar

lotaal m

kraamzeugen

256
8400

6
1,2

1536

vieesvarkens
gust- dragende zeugen

944

opfokzeugen

249

2.8
1,3

2643,2
323,7

biggen

5529

0,6

33174

3

10080

17.900 m

•

3

Opslag spuiwater.
Een restproduct van het gecombineerde luchtwassysteem is spuiwater wat
ammoniumsulfaat bevat. Jaarlijks wordt er naar verwachting 1.686 m3 spuiwater
geproduceerd. Dit spuiwater wordt opgeslagen in drie speciaal daarvoor
bestemde opslagsilo's van 50 m3 . Deze staan aangegeven op de tekening.

•

Wasplaats vrachtwagens
Binnen de inrichting zal is een wasplaats gecreeerd voor vrachtwagens. Deze is
voorzien van een put, welke afloopt naar de mestkelder.

•

Opslag diesel en tankplaats .
Binnen de inrichting zal diesel worden opgeslagen in een tank welke in de
machine loods wordt opgeslagen. Deze voldoet aan de wettelijk gestelde eisen
zoals een vloeistofkerende vloer.

•

Opslag reinigings- en diergeneesmiddelen . Er zijn drie medicijnenkoelkasten
aanwezig. Deze zijn gesitueerd in stal5, 6 en 7.

5.2.2 Water
Binnen de inrichting wordt bronwater gebruikt. Ten behoeve van drinkwater voor dieren,
reiniging stallen en voertuigen zal circa 42.000 m3 bronwater worden verbruikt binnen de
inrichting. Er zijn 2 bronputten aanwezig op het bedrijf. Zowel op de locatie Grintkuilen 5
als 7. Deze bronputten zijn beiden vergund en toegevoegd aan bijlage 12. Het water is
van dermate goede kwaliteit dat het kan worden gebruikt als drinkwater voor de dieren.
De waterkwaliteit wordt regelmatig gecontroleerd. De gecombineerde biologische
luchtwassystemen verbruiken in totaal circa 8.943 m3 water.

61 Gebaseerd op de gegevens uit de kwantitatieve informatie veehouderij 2010-2011
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5.2.3 Afvalwater
Spuiwater afkomstig van de luchtwassers wordt binnen het bedrijf opgeslagen in aparte
spuiwatersilo. Het spuiwater wordt afgevoerd door een daartoe gecertificeerd bedrijf.
Per jaar wordt circa 2.288 m3 spuiwater geproduceerd62 .
Daarnaast komt er afvalwater vrij bij het reinigen van stallen en uitloop- en laadruimten,
transportvoertuigen en de kadaverplaats. Dit water wordt opgevangen in de aanwezige
mestkelder en wordt beschouwd als organische mest.
Het hemelwater zal binnen de bedrijfslocatie in de bod em worden ge"infiltreerd door
middel van infiltratievoorzieningen en afgevoerd naar de infiltratievijver. Middels de
watertoets hydrologisch neutraal ontwikkelen is bepaald hoe groot de infiltratievoorziening
moet worden. De toets hydrologisch neutraal ontwikkelen is goed gekeurd door het
waterschap. Ook zal het water worden ge·infiltreerd middels een zaksloot achter de stallen
6 en 7. De zaksloot wordt niet aangesloten op de waterloop die tussen beide locaties
doorstroomt.

5.3

BREF-document
Onderstaand worden de verschillende BREF-documenten besproken welke betrekking
hebben op de onderhavige inrichting.

BREF en oplegnotitie bij de BREF voor de intensieve pluimvee- en varkenshouderij
De oplegnotitie is bedoeld om het bevoegd gezag te ondersteunen bij toepassing van de
BREF. In de BREF komen als milieuaspecten van de intensieve veehouderij vooral mest
en ammoniak aan de orde. De BREF behandelt de Beste beschikbare technieken voor de
intensieve pluimvee- en varkenshouderij onderverdeeld naar een aantal aspecten. Dit zijn
met een toelichting betreffende deze inrichting:
Goede landbouwpraktlik in de intensieve pluimvee- en varkenshouderij:
De hoeveelheden veevoer en mest worden geregistreerd o.a in het kader van het
Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet. Tevens wordt de hoeveelheid water en energie welke
wordt verbruikt binnen de inrichting geregistreerd .
Voerstrategieen voor pluimvee en varkens:
Stikstof- en fosfaatgehalte van het diervoer wordt geregistreerd op grond van het
Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet. Dit wordt gedaan om het verlies aan nitraat en fosfaat
te bepalen voor de toetsing aan de gebruiksnormen van de Meststoffenwet.

62 Bron: dimensioneringsplannen Uniqfill, systeem BWL 2009.12
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Huisvestingssystemen;
Binnen de inrichting wordt gebruik gemaakt van een stalsysteem welke als BBT gerekend
moet worden. De emissiefactor voor ammoniak van de luchtwasser is niet hoger dan de
maximale emissiewaarde in bijlage 1 van het Besluit huisvesting. Luchtwassers hebben
naast een lage ammoniakemissie ook als positief effect dat de geuremissie laag is en dat
ook een dee I van de emissie van fijn stof wordt tegengehouden. Naast de positieve
effecten zijn er ook nadelige effecten. Wanneer een stal wordt voorzien van een
luchtwasser neemt het energiegebruik toe. Daarnaast ontstaat spuiwater dat op een
doelmatige wijze verwijderd moet worden .
Toename energiegebruik
De toename van het energiegebruik is voor een deel toe te schrijven aan het
elektriciteitsverbruik van de luchtwasser zelf, maar wordt vooral veroorzaakt door extra
elektriciteitsverbruik van de ventilatie. Het elektriciteitsverbruik van de luchtwasser zelf
komt hoofdzakelijk voor rekening van de waswaterpomp. Daarnaast worden de volgende
energiebesparende maatregelen genomen:
•

Klimaatcomputer

•

Regeling met meetwaaier en smoorunit

•

Frequentieregeling

•

Centrale afzuiging

Water in de pluimvee- en varkenshouderij:
Het spuiwater wat vrijkomt bij het gecombineerde biologische luchtwassysteem wordt
apart opgevangen en afgevoerd door een daartoe erkend bedrijf. Het spuiwater is een
afvalstof, die op een doelmatige wijze moet worden verwijderd. Dit spuiwater is nu als
meststof opgenomen in de RAV-lijst. Spuiwater wordt gezien als nuttige messtof en kan
verdund over akkers worden uitgereden.
Water wordt gebruikt in de luchtwasser maar ook voor schoonmaakactiviteiten en als
drinkwater voor de dieren. Reductie van drinkwater is niet realistisch.
Bij activiteiten waarbij water wordt gebruikt, houdt BBT in dat het waterverbruik wordt
verminderd door al het onderstaande te doen:
•

Het schoonmaken van stallen en materieel na ieder productieronde of ronde. Dit
schoonmaakwater komt bij de mest terecht.

•

De drinkwaterinstallatie wordt geijkt om verspillingen te voorkomen ;

•

Het watergebruik wordt gemeten en bijgehouden;

•

Eventuele lekkages worden opgespoord en na constatering worden lekkages gelijk
verholpen.

•

Hergebruik van water.
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Ener9ie in de oluimvee- en varkenshouderij:
Energie besparende maatregelen zijn elders in het MER beschreven.
00sla9 van oluimvee- en varkensmest:
De mest wordt opgeslagen in mestbassins conform de Richtlijnen mestbassins 1992. Ook
de afdekking van de mestbassins is conform de Richtlijnen mestbassins 1992.
SST houdt in dat opslagfaciliteiten voor mest voldoende capaciteit hebben om de mest op
te slaan tot het moment waarop deze verder kan worden verwerkt. In onderhavige initiatief
worden geen
Het uitrijden van oluimvee- en varkensmest.
In onderhavige situatie wordt de mest buiten van de inrichting afgevoerd naar derden. De
mest wordt niet uitgereden op eigen perceel. De mest wordt wekelijks opgehaald en
afgevoerd naar een mestverwerkingsfabriek.
BREF op- en overs lag bulkgoederen

Deze (horizontale) SREF gaat in op allerlei soorten opslag. Op het bedrijf isde opslag,
mest en mengvoeders relevant. De opslag van deze stoffen geschiedt in hiervoor
geschikte mestkelders en silo's. Deze zijn voor dit doel geconstrueerd. Afhankelijk van de
stoffen die opgeslagen worden in de tanks en/of silo's worden deze voorzien van meet- en
regelsystemen (bijvoorbeeld overvulling, overvulbeveiliging en lekdetectie).
In de bodemrisicochecklist conform NRS zijn de bodembedreigende activiteiten in beeld
gebracht en de bijbehorende beheersmaatregelen.
BREF Cross media & economics

Deze horizontale SREF is geschreven ter ondersteuning bij de beoordeling van beste
beschikbare technieken Sij de bepaling van SST moet men naast de kosten & baten ook
rekening houden met het voordeel voor het milieu en de verschillende effecten op de
verschillende milieucompartimenten. De SREF geeft informatie over cross-media effecten
(effecten op de verschillende milieucompartimenten zoals o.a. energie, water lucht en
bodem), methodes om de effecten te bepalen aan de hand van voorbeelden en een
methode voor de kosteneffectiviteitsberekening.

5.4

Beeldkwaliteit landeliik gebied
Rondom het bedrijf zal beplanting worden aangebracht waardoor zorg wordt gedragen
voor een juiste landschappelijke inpassingen. Aan de kant van de Grintkuilen wordt een
aardenwal gesitueerd met streekeigenbeplanting, zodat vanuit de weg de nieuw te
bouwen stallen minder goed te zien zijn. In de bijlage erfbeplantingsplan is aangegeven
op welke manier de stallen ingepast gaan worden.
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5.5

Veiligheid

5.5.1

Veiligheid
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, dient te worden gebouwd conform het Bouwbesluit en dient
uitsluitend met goedgekeurde installaties en voorzieningen te worden gewerkt. Om een
beginnende brand zo effectief mogelijk te kunnen bestrijden, worden binnen de inrichting
op diverse locaties brandblusmiddelen geplaatst. Ook kan water uit de infiltratievijver
worden ingezet als bluswater.

5.6

Veeziekten en volksgezondheid
Vliegen in de stal kunnen fungeren als overdragers van ziektekiemen en veroorzaken
onrust en hinder aan het vee. Om dit voorkomen worden een aantal maatregelen
genomen om vliegen te bestrijden :
Preventieve maatregelen:
Met een goede algemene hygiene in en rond de dierenverblijven wordt voorkomen dat
broedplaatsen voor vliegen ontstaan. Hierbij wordt gedacht aan:
•

het opruimen van afval;

•

het bewaren van afval in gesloten containers;

•

het wegruimen van uitwerpselen;

•

grondig reinigen, vooral rond voederbakken, in voederopslagplaatsen,
aangekoekte mest en voer vormen vaak ideale broedplaatsen;

•

het afdekken van silovoeders;

•

het dichten van gaten en kieren in vloeren en wanden .

Chemische bestrijding
Door middel van bestrijdingsmiddelen, wordt voorkomen dat maden zich kunnen
ontwikkelen tot vliegen.
Volksgezondheid
De relatie tussen volksgezondheid en intensieve veehouderijen liggen op het gebied van
geur, ammoniak, fijn stof en infectieziekten. Infectieziekten hebben een risico in zich
omdat deze mogelijk van dier op mens overdraagbaar zijn.
Er zijn een aantal ziektes bekend die een relatie hebben met de varkenshouderij. Een
berucht voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld; de varkenspest. Onderstaand zullen de
actuele/bekende varkensgerelateerde ziektes worden omschreven en toegelicht. De
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bekende ziektes als Q-koorts en BSE zijn niet opgenomen, omdat deze niet aan varkens
gerelateerd zijn.
Varkenspest: Varkens kunnen varkenspest krijgen en besmet worden door direct contact
met elkaar, maar indirect contact bijvoorbeeld via besmet sperma is ook een
besmettingsroute. Ook kan het virus zich verspreiden via transport, personen of
materialen. Mensen zijn niet gevoelig voor het varkenspestvirus. Bij varkenspest is er dus
geen enkel gevaar voor de volksgezondheid. In Nederland is sinds 1998 geen
varkenspest meer voorgekomen, mede dankzij allerlei hygienemaatregelen die de sector
neemt.
Influenza/varkensgriep: Varkensgriep is een infectieziekte die niet ongewoon is bij varkens
en wordt veroorzaakt door influenza type A virussen. Hoewel het meestal H1 N1 type
virussen betreft kunnen ook andere subtypes aanleiding geven tot varkensgriep (H1 N2,
H3N1 H3N2). Overdracht van varken op mens is mogelijk, vooral bij veel en intensief
contact, maar het leidt tot op heden zelden tot klinische problemen of verdere spreiding
van het virus. Echter wanneer varkens besmet raken met meer dan een type
influenzavirus, kunnen varianten ontstaan die ook overdraagbaar zijn van varken op
mens. Deze genetische recombinatie wordt antigenic shift genoemd en kan plaatsvinden ,
omdat het influenza-genoom uit acht losse RNA-strengen bestaat die bij een dergelijke
co-infectie dooreengeschud kunnen worden.
Het influenza virus is niet bestand tegen desinfecteer-/ontsmettingsmiddelen. Wanneer er
een goede hygiene wordt toegepast. Is de kans van aanwezigheid van verschillende
varianten van het virus heel klein. De kans dat er dan op mens overdraagbare
griepvirussen ontstaan wordt hierdoor beperkt. Daarnaast zullen er op het desbetreffende
bedrijf, geen dieren van buitenaf worden aangevoerd. De kans op het ontstaan van
nieuwe virussen wordt hierdoor ingeperkt.
Salmonella: Salmonella-bacterien hebben de officiele naam Salmonella enterica
subspecies enterica. Binnen Salmonella enterica subspecies enterica worden vele
zogenaamde serotypen onderscheiden . Salmonella Dublin, een Salmonella die veel bij
rundvee voorkomt, komt slechts hoogst zelden bij varkens voor. Salmonella Enteritidis,
veelvuldig gesignaleerd bij pluimvee, komt slechts hoogst zelden bij varkens voor.
Salmonella Choleraesuis, de Salmonella die een ernstige vorm van salmonellose bij
varkens veroorzaakt, laat zich in Nederland niet zien.
Salmonellose is een zoonose. Zoonosen zijn infectieziekten die van dieren op mensen
overdraagbaar zijn. Dat kan via direct diercontact, de lucht, de mest en via
voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong.
MRSA: De Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus, kortweg MRSA, is een
stafylokok. Stafylokokken zijn bacterien die veel voorkomen bij gezonde mensen, zonder
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dat zij daar last van hebben. MRSA is een bijzondere stafylokok, want hij is ongevoelig
(resistent) voor behandeling met de meeste antibiotica (RIVM 2007).
Besmetting met MRSA vindt vooral plaats door direct huidcontact, voornamelijk via de
handen. Soms kan MRSA via huidschilfers of niezen in de lucht komen en zo ingeademd
worden. MRSA zal zich bijna altijd via Iichamelijk contact verspreiden en zelden via de
lucht63 . Mensen in direct contact met intensief gehouden landbouwdieren (vooral varkens
en vleeskalveren) lopen een risico om besmet te raken. Overdracht van mens naar mens
speelt een minder belangrijke rol.
In recent onderzoek van 7 juni 2011 64 blijkt dat de veespecifieke MRSA-bacterie vaker in
hogere concentraties is teruggevonden in een straal van 1000 meter rond
veehouderijbedrijven. De kans op gezondheidseffecten van de huidige signalen van de
MSRA in de omgeving van veehouderijbedrijven wordt als gering ingeschat.

Endotoxinen: Endotoxinen zijn bestanddelen van de celwand van bacterien . Ais
bestanddeel van fijn stof komen ze voor in de buitenlucht en in woningen. Maar we
worden vooral in hoge concentraties gevonden in de veehouderijen zelf en bij
veevoerproductie. Bij metingen rondom specifieke bedrijven werd duidelijk dat de
veehouderij in aile gevallen bijdraagt aan hogere niveaus van endotoxinen tot een afstand
van ongeveer 250 meter.Studies onder werknemers in de intensieve veehouderij laten
zien dat bij hoge concentraties aan endotoxinen effecten op de luchtwegen optreden
(Dusseldorf e.a. 2008) echter de blootstelling wordt ook in verband gebracht met het in
verminderde mate voorkomen van allergie.
Op 7 juni 2011 is het onderzoeksrapport over de mogelijke effecten van intensieve
veehouderij op gezondheid van omwonenden uitgekomen. Een kort overzicht van de
resultaten worden hierbij gegeven.
Rond intensieve veehouderijbedrijven is de lucht anders van samenstelling dan elders. De
onderzoekers vonden er verhoogde concentraties aan fijn stof, met daarin vooral
bepaalde mirco-organismen en endotoxinen. De gezondheid van mensen die rondom
intensieve veehouderij wonen is vergeleken met de gezondheid van plattelandsbevolking
waar beduidend minder intensieve veehouderijen in de buurt. Er bleken weinig verschillen
te zijn tussen de algemene gezondheid van mensen die dichtbij en verder van intensieve
veehouderijen wonen . Wat betreft enkele aandoeningen zijn wei duidelijke verschillen:
Rond bedrijven met intensieve veehouderij, met name geitenbedrijven, kwam in 2009
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IRAS Universiteit Utrecht, Nivel, RIVM, 7 juni 2011 onderzoek: mogelijke effecten van intensieve-

veehouderij op de gezondheid van omwonenden: onderzoek naar potentiele blootstelling en
gezondheidsproblemen.
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duidelijk meer Q-koorts voor. In de nabijheid van pluimvee- en geitenbedrijven zijn meer
gevallen van longontsteking vastgesteld dan elders in het land. Opmerkelijk genoeg
komen astma, COPD, hooikoorts en infecties aan de bovenste luchtwegen in de
omgeving van intensieve veehouderijen juist minder vaak voor dan elders. Bij mensen die
eenmaal astma of COPD hebben, worden meer complicaties of infecties aan de bovenste
luchtwegen gezien.
Harde cijfers over de 'veilige' afstand tot een intensieve veehouderij zijn niet te geven.
Effecten en mitigerende en compenserende maatregelen.
De schaalvergroting in de intensieve veehouderij betekent niet aileen een verslechtering
van de gezondheidsrisico's. Bij het nieuwbouw van veehouderijbedrijven kunnen
maatregelen worden genomen die een aantal dreigingen voor de volksgezondheid
kunnen beperken. Ook via de bedrijfsvoering kunnen risico's worden beperkt. De
belangrijkste kans ligt bij het toepassen van moderne technologieen, zoals luchtwassers,
waardoor verspreiding van stof(fen) en micro-organismen naar de omgeving zou kunnen
worden verminderd. De GGD adviseert ook het plaatsen van (gecombineerde)
luchtwassers bij varkensbedrijven . De nieuwe stallen op het bedrijf van
Swinkels-Meulendijks V.O.F. zijn ontwikkelt met een stalsysteem waarbij de lucht wordt
afgezogen op luchtwassers middels centrale afzuigkanalen . Om de effecten op het milieu
zo gering mogelijk te laten zijn wordt het advies van de GGD opgevolgd en worden in het
voorkeursalternatief gecombineerde biologische luchtwassystemen toegepast.
Gezien de onzekerheden is het moeilijk een conclusie te trekking met betrekking tot het
aspect gezondheid. De GGD geeft enkele adviezen in hun informatieblad "intensieve
veehouderijen en gezondheid". Deze adviezen worden zoveel mogelijk toegepast binnen
de inrichting van Swinkels-Meulendijks V.O.F. De aanbeveling van de GGD om geen
varkens en pluimvee op een bedrijfslocatie te hebben wordt door Swinkels-Meulendijks
V.O.F. toegepast. Binnen de inrichting wordt maar een diercategorie gehouden, namelijk
varkens.
In de buitenlucht vindt een sterke verdunning plaats, waardoor de kans op contact met
MRSA snel afneemt met toenemende afstand van de stal 65 .
De schaalvergroting binnen de intensieve veehouderij wordt tegenwoordig als bedreiging
voor de volksgezondheid gezien. Echter biedt deze schaalvergroting biedt naast
bedreigingen ook kansen, want in een nieuw te bouwen bedrijf zijn maatregelen voor
hygiene en ventilatie veer makkelijker te treffen. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden tot
integreren van meerdere schakels van de (vlees)productie op een bedrijf (gesloten
bedrijfsvoering , waaronder eigen slachtfaciliteiten). De varkens groeien op het eigen
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bedrijf op van big naar zeug of vleesvarken. Er vinden dus veel minder aan en
afvoerbewegingen van varkens naar het bedrijf plaats. Hierdoor wordt de insleep en
versleep van micro-organismen verminderd.
Op het desbetreffende bedrijf zal een hygiene sluis met bedrijfskleding aanwezig zijn.
Hierdoor wordt de kans op het verspreiden van ziektes naar de omgeving
teruggedrongen. De hygiene maatregelen zullen streng worden nageleefd. De stallen
zullen regelmatig worden schoongemaakt en gedesinfecteerd. De zeugen zullen in vaste
groepen worden gehuisvest en zullen dus in vaste groepen naar de kraamstallen en
dekstallen gaan. Daarnaast zal de naar buiten treden de lucht, via de luchtwasser, de stal
verlaten. Hierdoor zijn emissies als geur, fijn stof en ammoniak sterk gereduceerd.
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6.

Uitvoeringsalternatieven
De basis voor de uitvoeringsalternatieven is gelegen in de keuze ten aanzien van
ammoniakemissie, geuremissie en energiebesparing.
In overleg met de initiatiefnemer is er voor gekozen een stalsysteem toe te passen dat
geschikt is in combinatie met centrale afzuiging. De luchtwasser blijkt hier uitermate
geschikt voor. In het kader van de Verordening Stikstof en Natura 2000, moeten nieuw te
bouwen stallen worden voorzien van 85% ammoniakreductie. Hierin kan de luchtwasser in
de ogen van de initiatiefnemer als enig economisch rendabel stalsysteem voorzien. De
volgende uitvoeringsalternatieven zijn opgenomen in deze MER;
•

Voorkeursalternatief:

BWL 2009.12 is een gecombineerd biologische

luchtwasser
•

Alternatief 1:

BWL 2007.01.V2 is een chemisch/biologische luchtwasser

•

Alternatief 2:

BWL 2008.09.v2 is een chemisch 95% luchtwasser

De uitvoeringsalternatieven voldoen allen aan de twee criteria, uit de eerste alinea van
deze paragraat. De luchtwasser zal het enige verschil tussen de alternatieven zijn . Er is
gekozen om de alternatieven uit te werken met verschillende gangbare
luchtwassystemen, omdat hiernaar de voorkeur van de initiatiefnemer uitging . Daarnaast
zijn luchtwassers de reeeiste en rendabelste optie om 85% ammoniakreductie te behalen.
De luchtwasser BWL 2009.12 is als uitvoeringsalternatief opgenomen, omdat deze
milieutechnisch het beste is. Deze luchtwasser behaald de hoogste mogelijke
geurreductie en maakt daarbij geen gebruik van zwavelzuur. Deze luchtwasser reduceert
zowel 85% geur als 85% ammoniak. Daarnaast reduceert deze luchtwasser 80% fijn

stot.

De chemisch/biologische luchtwasser BWL 2007.01.v2 voldoet aan de eis uit de
Verordening stikstof en Natura 2000 waarin 85% ammoniakreductie behaald moet
worden. Daarnaast behaald deze wasser 75% geurreductie waardoor de leefomgeving in
de omgeving van de bedrijfslocatie verbetert. Deze wasser reduceert ook 80% fijn stof.
Doordat het bedrijf gelegen is op een afstand van ca. 1000 meter van de Deurnsche Peel,
is de ammoniak emissie een belangrijk aspect. Daarom is de chemische 95%
luchtwasser, BWL 2008.09.v2, opgenomen als alternatief. Deze luchtwasser realiseert
namelijk de hoogste ammoniakreductie, van aile toepasbare luchtwassers en voldoet aan
de Verordening stikstof en Natura 2000. Deze luchtwasser reduceert 35% fijn stof.
In de volgende paragrafen worden de drie uitvoeringsalternatieven nader toegelicht.
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De oppervlakte per dier en de overige welstandseisen blijven gelijk aan die van het
voorkeursalternatief.

6.1

Alternatief 1: toepassen gecombineerd luchtwassysteem

BWl2007.01.V2.
Uitgangspunten
Het aantal dieren blijft gelijk aan het voorkeursalternatief. De emissiepunt hoogte
verandert doordat de lucht horizontaal uit de wasser stroomt. Hierdoor wordt het
emissiepunt verlaagd.
De berekende luchtsnelheid is respectievelijk 0,29,0,38,0,35 en 0,35 mIs, voor de
wassers 5-4,6-5,6-6,7-7 en 7-8. Deze snelheden zijn ook opgenomen in het
dimensioneringsplan. Echter moet er volgens de handreiking V-stacks vergunning, met
een horizontale luchtuitstroom een luchtsnelheid van 0,4 m/s worden aangehouden, zie
onderstaande tabel. De uitwerking van de luchtwasser, dus de afmeting van het
uitstroomoppervlak, zal gelijk blijven aan de berekende snelheid van het
dimensioneringsplan.

Tabe/48: uittredesne/heid va/gens de gebruikershand/eiding V-stacks Vergunning

wijze ventilatie

nllt1.11u·liike ventilatie
mechtmische ventillltie. vel·spreidliggende ventillltoren
wechllllische veutilatie. centmnl ewissiep\Ult

honzontale
uitstroming I
re2enkap

vrijeen
omhooggerichte
uitstromil12

0,4 wls (§3.8.1)

0.4 wls (§3.8.21
4.0 lUIs (§3.8.J)
berekenen (§3.8.4)

Bij dit alternatief is het mogelijk om ventilatoren na de uitstroomopening te plaatsen en
hiermee de luchtsnelheid te verhogen. De ventilatoren kunnen cascade geschakeld
worden om hiermee een luchtsnelheid hoger dan 10 m/s te behalen . Gedurende het
onderzoek bleek echter dat het erg veel aanpassingen vergt ten opzichte van het
standaard systeem om de luchtsnelheid op deze manier te verhogen.
Daarop is besloten om dit alternatief door te rekenen met de luchtsnelheid die hoort bij
horizontale uitstroom en de luchtsnelheid niet te verhogen. Deze luchtsnelheid is
technisch gezien het makkelijkst haalbaar en uitvoerbaar. Een ander voordeel is dat de
ventilatoren, indien geplaatst voor de uitstroomopening niet worden aangetast door het
zuur wat deze luchtwasser gebruikt.

Omschriiving luchtwasser
De nieuw te bouwen stallen worden voorzien van een gecombineerd luchtwassysteem
85% emissiereductie ammoniak en 75% emissiereductie geur met water wasser,
chemische wasser en biofilter. De wasser reduceert fijn stof met 80% .
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Door toevoeging van zwavelzuur aan de wasvloeistof, wordt in de chemische wasser de
ammoniak gebonden als ammoniumsulfaat en afgevoerd met het spuiwater. Door microorganismen in de waterwasser en het biofilter wordt ammoniak omgezet in nitrietlnitraat
en afgevoerd met het spuiwater. De verwijdering van stof uit de ventilatielucht vindt met
name plaats in de twee natte wassers (de waterwasser en de chemische wasser).
Verwijdering van geurstoffen gebeurt vooral in het biofilter.
De passende maatregelen tegen verontreiniging zijn voor de inrichtinghouder hierbij niet
aileen op het gebruik van stallen van toepassing maar ook de kosten, bouwwijze,
ontwerp, onderhoud en ontmanteling ervan. Hierbij spelen de emissies van ammoniak,
geur, fijn stof en geluid een rol.

6.1.1 Werking luchtwasser BWL 2007.01 .V2
De Combi-Wasser van Inno+ is gebaseerd op het luchtwasconcept van Dr. Siemers
Umwelttechniek uit Duitsland. Inno+ vermarkt dit concept op de Nederlandse en 8elgische
markt. Het luchtwasconcept is opgebouwd uit 3 stappen: allereerst een filterwand met
waterwasser om het stof af te vangen, vervolgens een filterwand met een chemische
wasser om ammoniak te vangen en tot slot een biologische filterwand om geur te
reduceren. Dit eenvoudige systeem kenmerkt zich door de makkelijke bereikbaarheid van
de filters en de grote filteroppervlakte waardoor de luchtweerstand en energiekosten
beperkt blijven. Verder is kenmerkend dat na het biofilter geen varkenslucht meer
waarneembaar is.
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Figuur 30: Doorsnede gecombineerd luchtwassysteem

6.1.2

Ammoniak en geur
In onderstaande tabellen wordt de berekening van de emissie van ammoniak en geur
weergegeven voor alternatief 1.

Tabel49: emissie geur altematief 1
diersoort

huisvestings-

aantal

geuremissie

systeem

dieren

QUe per dier

Stal3

lraditionele huisvesting

392

18,7

Guste/dragende

RAV: D 1.3.100
480

7,8

3.744

256

7

1.792

552

4,7

2.594,4

4.800

5,8

27.840

3.600

5,8

20.880

QUe lotaal
7.330,4

zeugen
Stal4

overige huisvestingssystemen

gespeende

RAV: D 1.1 .100.2

biggen
Stal5

Gecombineerd luchtwassysteem

Kraamzeugen

BWL 2007.01V2

Stal5

Gecombineerd luchtwassysteem

guste/dragende

BWL 2007.01V2

zeugen

RAV: D 1.3.12.3

RAV: D 1.2.17.3

Stal6

Gecombineerd luchtwassysteem

vleesvarkens

BWL 2007.01V2

Stal7

Gecombineerd luchtwassysteem

vleesvarkens

BWL 2007 .01V2

RAV: D 3.2.15.3.2

RAV: D 3.2.15.3.2
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Stal7

Gecombineerd luchtwassysteem

gespeende

BWl 2007.01V2

biggen

RAV: D 1.1.15.3.2

Stal7

Gecombineerd luchtwassysteem

opfokzeugen

BWl2007.01 .V2
RAV: D 3.2.15.3.2

5.049

2

249

5,8

10.098

1.444,2

75.723

totaal

Tabel50: emissie ammoniak alternatief 1
diersoort

huisvestings-

aantal

ammoniakemissie

systeem

dieren

kg NHydier

Stal3

Traditionele huisvesting

392

4,2

Guste/dragen

RAV: D 1.3.100
480

0,75

360

256

1,25

320

552

0,63

347,76

4.800

0,53

2.544

3.600

0,53

1.908

5.049

0,11

555,39

249

0,53

131,97

totaal kg NH3

1.646,4

de zeugen
Stal4

overige huisvestingssystemen

gespeende
biggen

RAV: D 1.1.100.2

Stal5
Kraamzeugen

Gecombineerd luchtwassysteem
BWl2007.01 .V2

Stal5

Gecombineerd luchtwassysteem

guste/dragend

BWl2007.01 .V2

RAV: D 1.2.17.3

e zeugen

RAV: D 1.3.12.3

Stal6
vleesvarkens

Gecombineerd luchtwassysteem
BWl2007.01 .V2
RAV: D 3.2.15.3.2

Stal7
vleesvarkens

Gecombineerd luchtwassysteem
BWl2007.01V2
RAV: D 3.2.15.3.2

Stal7
gespeende

Gecombineerd luchtwassysteem
BWl2007.01V2

biggen

RAV: D 1.1.15.3.2

Stal7

Gecombineerd luchtwassysteem

opfokzeugen

BWl 2007.01V2
RAV: D 3.2.15.3.2

7.813,52

totaal
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In de onderstaande tabel is alternatief 1 doorgerend met een luchtsnelheid behorend bij
horizontale uitstroom.
Tabel51: geurbelasting geurgevoe/ige objecten

geurgevoelig

Wettelijke

Geurbelasting

object

geurnorm
(OU E/ m 3)

alternatief 1
(OUE/m3)

Grintkuilen 6
Vincentiusstraat 93

14,0

24,2

14,0

26,9

Vincentiusstraat 50

14,0

3,0

Molentjesdreef 5

14,0

9,7

Vuurlinie 6
Molentjesdreef 6

14,0

5,0

14,0

7,3

Molentjesdreef 3
Braamweg 7

14,0

8,3

14,0

11,6

Grintkuilen 3

3,0

5,1

Schansweg 12

3,0

4,5

Steenstraat 37

3,0

3,4

Braamweg 13

14,0

7.6

Braamweg 3

14,0

7,7

Vincentiusstraat 63
Vincentiusstraat 61

3,0

5,3

3,0

4,9

De geurnormen worden bij 7 van de 15 geurgevoelige objecten overschreden, waarbij de
geurbelasting op de Vincentiusstraat 93 het hoogste is.

Cumulatieve geurhinder alternatief 1.
In paragraaf 4.7.3.1 is beschreven op welke wijze de cumulatieve geurhinder is getoetst.
Voor alternatief 1 zijn dezelfde uitgangspunten aangehouden als bij de andere
alternatieven. De invoergegevens zijn wei aangepast op de hoeveelheid Oudour units die
in alternatief 1vrijkomen. Er is gebruikgemaakt van de meest recente brongegevens van
de gemeente Deurne waarin recentst verleende milieuvergunningen zijn verwerkt. De
resultatentabel, in de bijlage, geeft de cumulatieve geurbelasting weer voor de
omliggende geurgevoelige objecten . Met kleuren is aangegeven wat de geurhinder per
alternatief is en per geur gevoelig object. De kleuren in deze tabel geven de mate van
geurhinder op de desbetreffende woningen weer. In een legenda worden de waardes, die
aan een bepaalde kleur zijn gekoppeld, weergegeven.
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In d,e onderstaande tabel ~ljn de resultaten samengevat voor de attematief 1.

Tabe152: cumulatiava geurbe/asting a/lamalia' 1 op omliggende woningen.

129 wonlll8en
6Swoninsen
13 woningen
11 woninlt'n
3wonlngen

S - 10

."",

10 - 15

redelijk goed
mallg
redeliJk Sitcht
slecht

IS - 20
20 · 25
25 - 30

In altematief 1 is de cumulatieve geurhinder op 15 woningen redelijk slecht tot zeer slecht.
Bij 13 woningen is de cumulatieve geurhinder matig. Bij de overige 290 woningen is de
cumulatieve geurhinder goed tot zeer goed te noemen. In de bijlage
aile adressen van de woningen te vinden .
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Ammoniakdepositie
Ten opzichte van het voorkeursalternatief neemt de ammoniakdepositie op de omliggende
Natura 2000 gebieden toe daar met deze luchtwasser de luchtsnelheden niet verhoogd
worden. In het hoofdstuk vergelijking voornemen en alternatieven worden de resultaten
uitgebreider besproken.

Tabel53: ammoniak depositie altematief 1
Ammoniak depositle [kg NH3/jaar]
Ammoniak totaal [kg NH,Ijaar]

Alternatief 1

8WL 2007.01.V2
7.813,52

Deurnsche Peel & Mariapeel 1

18,04

Deurnsche Peel & Mariapeel 2

45,09

Deurnsche Peel & Mariapeel 3

49,30

Deurnsche Peel & Mariapeel 4

19,50

Deurnsche Peel & Mariapeel 5

35,95

Deurnsche Peel & Mariapeel 6

38,23

Deurnsche Peel & Mariapeel 7

26,36

Deurnsche Peel & Mariapeel 8

11,36

Deurnsche Peel & Mariapeel 9

6,77

Deurnsche Peel & Mariapeel10

3,75

Sarsven en de Banen 1

0,84

Sarsven en de Banen 2

0,76

Sarsven en de Banen 3

0,85

Sarsven en de Banen 4

0,78

De Groote Peel 1

7,46

De Groote Peel 2

8,72

De Groote Peel 3

10,16

De Groote Peel 4

14,40

De Groote Peel 5

10,52

De Groote Peel 6

4,56

Leudal1

0,57

Leudal2

0,56

Leudal3

0,57

Leudal4

0,58

WAV 149A

1,67

WAV 149 B

2,16

WAV240A

16,07

WAV240 B

8,53

WAV303A

2,31

WAV303 B

2,45

WAV338 A

11,37

WAV338 B

9,82

WAV362 A

1,51

WAV362 B

1,66

WAV56A

1,17

WAV56 B

1,21

De berekeningsjournalen Aagro Stacks, zijn opgenomen als bijlage van dit MER.
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6.1.3

FUn stof
In de onderstaande tabel is fijn stof emissie in alternatief 1 weergegeven.

Tabel54: fijn stof emissie altematief 1
diersoort

Huisvestlngs - systeem

Stal3

Traditionele huisvesting

Guste/dragende

RAV: D 1.3.101

aantal

Fljn stof emissle

dieren

9 (pm10/dier/jaa totaal

392

175

68.600

480

74

35.520

256

32

8.192

552

35

19.320

4.800

31

148.800

3.600

31

111 .600

5.049

15

75.735

249

31

7719

zeugen
Stal4

overige huisvestingssystemen

gespeende

RAV: D 1.1.100.2

biggen
Stal5
Kraamzeugen

Gecombineerd luchtwassysteem
chemische wasser en biofilter
BWL 2007.01V2
RAV: D 1.2.17.3

Stal5

Gecombineerd luchtwassysteem

guste/dragende

chemische wasser en biofilter
BWL 2007.01V2

zeugen

RAV: D 1.3.12.3

Stal6
vleesvarkens

Gecombineerd luchtwassysteem
chemische wasser en biofilter
BWL 2007.01V2
RAV: D 3.2.15.3

Stal7

Gecombineerd luchtwassysteem

vleesvarkens

chemische wasser en biofilter
BWL 2007.01V2
RAV: D 3.2.15.3

Stal7

Gecombineerd luchtwassysteem

gespeende
biggen

chemische wasser en biofilter
BWL 2007.01V2
RAV: D 1.1.15.3

Stal7

Gecombineerd luchtwassysteem

opfokzeugen

chemische wasser en biofilter
BWL 2007.01V2
RAV: D 3.2.15.3

475.486

totaal
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In de onderstaande tabel worden de resultaten voor het jaar 2011 en 2020, op de
maatgevende woning van het voorkeursalternatief "Sint Vincentiusstraat 95",
weergegeven.

Tabel 55: jaargemiddelde fijn stof concentratie op de maatgevende woning van het
uitvoeringsaltematief 1.
Sint Vincentiu5straat 95 (Maatgevende waning)

alternatief 1 2011

alternatlef 1 2020

bronbijdrage vanuit de inrichting (stallen) (ug/m3)

0,33

0,33

achtergrond concentratie (ug/m3)

26,29

23,49

zeezout (ug/m3)

3

3

Totaal (ug/m3)

26,62

23,82

Ten opzichte van het voorkeursaltematief is de hoeveelheid fijn stof die wordt geemitteerd
gelijk. De bronbijdrage neemt toe vanwege lagere luchtsnelheden en de hoogte van de
emissiepunten.
De totale bijdrage veroorzaakt door dit alternatief bedraagt 0,33 IJg/m 3 . De bijdrage neemt
door dit alternatief toe met 0,2 IJg/m 3 t.o.v. de referentie situatie.
Wanneer een project maximaal toeneemt met 1,2 IJg/m3 dan draagt het project niet in
betekenende mate bij . In dit geval draagt het project niet in betekenende mate (IBM) bij .
Op grond van het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (Iuchtkwaliteitseisen) uit de
Wet milieubeheer draagt het project niet in betekenende mate bij aan de concentratie aan
fijn stof in de buitenlucht. Toetsing aan de andere grenswaarden zoals gesteld in de Wet
milieubeheer is derhalve niet nodig.
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6.1.4

Energie
Het energieverbruik ten behoeve van het luchtwassysteem BWL 2009.12 bedraagt
ongeveer 120.888 kW/jaar. Ten opzichte van het voorkeursalternatief verbruikt deze
luchtwasser meer energie.

6.1.5

Water
Het waterverbruik ten behoeve van het luchtwassysteern zal circa 5.043 m3 per jaar
bedragen. Het waterverbruik van deze luchtwassers neemt met circa 3.900 m3 af ten
opzichte van de luchtwassers gebruikt in het voorkeursalternatief.
De verklaring hiervoor is het feit dat dit type luchtwasser werkt met biologische pakketten.
In deze pakketten zitten rnicro-organismen die de geur en ammoniak reduceren. Voor dit
proces is meer water nodig dan nodig bij een combi chemisch-biologische luchtwasser.

6.1.6

Afvalstoffen
Het spuiwaterdebiet zal ten behoeve van het luchtwassysteern circa 666 rn3 per jaar
bedragen.

66

Het spuiwaterdebiet neemt af ten opzichte van het voorkeursalternatief.

Hiervoor geldt dezelfde verklaring als in de vorige paragraaf beschreven.

6.1.7

Verkeersaantrekkende bewegingen/geluidsemissle
De verkeersaantrekkende bewegingen zullen niet toe- of afnemen ten opzichte van het
voorkeursalternatief. Aile relevante geluidsaspecten zijn nader uitgewerkt in het
bijgevoegde akoestisch rapport.

66

Bijlagen behorende bij het gecombineerd luchtwassysteem met chemische wasser en biofilter

(BWL 2007.01.v2)
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6.2

Alternatief 2 chemisch luchtwassysteem BWl 200S.09.V2
In deze paragraaf wordt alternatief 2 nader toegelicht. Bij dit alternatief zal een chemisch
luchtwassysteem worden toegepast (BWl 200S.09.V2). Oit betreft een luchtwassyteem
welke de emissie van ammoniak met 95% reduceert. Het aantal dieren blijft gelijk aan het
voorkeursalternatief. Voordeel van dit type luchtwasser is dat het ammoniak reduceert met
95%. Groot nadeel is dat deze luchtwasser weinig geuremissie en fijn stof reduceert, ca.
35% .

6.2.1

Ammoniak en geur
In onderstaande tabellen wordt de berekening van de emissie van ammoniak en geur
weergegeven voor alternatief 2.

Tabel56: emissie ammoniak alternatief 2.
huisvestlngs-

aantal

ammoniakemissie

systeem

dieren

kg NH:Jdier

Stal3

Traditionele huisvesting

392

4,2

Guste/dragende

RAV: D 1.3.100

480

0,75

360

256

0,42

107,52

552

0,21

115,92

4.800

0,18

864

3.600

0,18

648

5.049

0.04

201,96

249

0,18

44,82

diersoort

totaal kg NH3
1.646,4

zeugen
Stal4

overige huisvestingssystemen

gespeende

RAV: D 1.1.100.2

biggen
Stal5

Gecombineerd luchtwassysteem

Kraamzeugen

BWL 2008.09V2

Stal5

Gecombineerd luchtwassysteem

guste/dragende

BWL 2008.09V2

zeugen

RAV: D 1.3.11

Stal6

Gecombineerd luchtwassysteem

vleesvarkens

BWL 2008.09V2

RAV: D 1.2.15

RAV: D 3.2.14.2

Stal7

Gecombineerd luchtwassysteem

vleesvarkens

BWL 2008.09V2

Stal7

Gecombineerd luchtwassysteem

RAV: D 3.2.14.2

gespeende

BWL 2008.09V2

biggen

RAV: D 1.1.14.2

Stal7

Gecombineerd luchtwassysteem

opfokzeugen

BWL 2008.09V2
RAV: D 3.2.14.2

3.988,62

totaal
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Tabel57: emissie geur altematief 2.
diersoort

huisvestings-

aantal

ammoniakemissie

systeem

dieren

kg QUefdier

Stal3

Traditionele huisvesting

392

1B,7

Guste/dragende

RAV: D 1.3.100

4BO

7,B

3.744

256

19,5

4.992

552

13,1

7.231,2

4.BOO

16,1

77.2BO

3.600

16,1

57.960

5.049

5,5

27.769,5

249

16,1

4.00B,9

QUe Totaal
7.330,4

zeugen
Stal4

overige huisvestingssystemen

gespeende

RAV: D 1.1 .100.2

biggen
Stal5

Gecombineerd luchtwassysteem

Kraamzeugen

BWL 200B.09.v2

Stal5

Gecombineerd luchtwassysteem

RAV: D 1.2.15
guste/dragende

BWL 200B.09.v2

zeugen

RAV: D 1.3.11

Stal6

Gecombineerd luchtwassysteem

vleesvarkens

BWL 200B.09.v2

Stal7

Gecombineerd luchtwassysteem

vleesvarkens

BWL 200B.09.v2

RAV: D 3.2.14.2

RAV: D 3.2.14.2
Stal7

Gecombineerd luchtwassysteem

gespeende

BWL 200B.09.v2

biggen

RAV: D 1.1.14.2

Stal7

Gecombineerd luchtwassysteem

opfokzeugen

BWL 2008.09.v2
RAV: D 3.2.14.2

190.316

totaal

De geurbelasting op de omliggende geur gevoelige objecten is bij gebruikmaking van dit
type luchtwasser zeer veel hoger.
De geuremissiefactor neemt bij dit alternatief sterk toe in vergelijking tot het
voorkeursalternatief. Onderstaande tabel geeft de geurbelasting weer op de omliggende
woningen . Het bijbehorende berekeningsjournaal is als bijlage toegevoegd aan het MER.
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Tabel 58: geurbelasting geurgevoelige objecten

geurgevoelig

Wettelijke

Geurbelasting

object

geurnorm
(OU E/ m 3)

alternatief 2
(O UE/m 3)

Grintkuilen 6

14,0

20,1

Vincentiusstraat 93

14,0

35

Vincentiusstraat 50

14,0

3,9

Molentjesdreef 5

14,0

8,7

Vuurlinie 6

14,0

4,3

Molentjesdreef 6

14,0

5,9

Molentjesdreef 3

14,0

6,6

Braamweg 7

14,0

17,5

Grintkuilen 3

3,0

6,2

Schansweg 12

3,0

6,8

Steenstraat 37

3,0

4

Braamweg 13

14,0

8,5

Braamweg 3

14,0

7,7

Vincentiusstraat 63

3,0

5,7

Vincentiusstraat 61

3,0

5,3

De normen worden bij 8 van de 15 geurgevoelige objecten overschreden. In dit alternatief
zal niet voldaan kunnen worden aan de wettelijk gestelde geurnormen en de
geurverordening van de gemeente Deurne.

Cumulatieve geurhinder alternatief 2.
In paragraaf 4.7.3.1 is beschreven op welke wijze de cumulatieve geurhinder is getoetst.
Voor alternatief 2 zijn dezelfde uitgangspunten aangehouden als bij de andere
alternatieven. De invoergegevens zijn wei aangepast op de hoeveelheid Oudour units die
in bij alternatief 2 vrijkomen. Er is gebruikgemaakt van de meest recente brongegevens
van de gemeente Deurne waarin recentst verleende milieuvergunningen zijn verwerkt. De
resultatentabel, in de bijlage, geeft de cumulatieve geurbelasting weer voor de
omliggende geurgevoelige objecten . Met kleuren is aangegeven wat de geurhinder per
alternatief is en per geur gevoelig object. De kleuren in deze tabel geven de mate van
geurhinder op de desbetreffende woningen weer. In een legenda worden de waardes, die
aan een bepaalde kleur zijn gekoppeld, weergegeven.
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In de anderstaande tabel zijn de resultaten samengevat vaar altematief 2.
Tabef 59: cumufatieve geurbefasting altemalie' 2 op omfiggende woningen.

126 won1 naen
68woo lnaen
14woolngen
11 woo lngen
l wonlngen

5 -10
10 - 15
15 - 20
2Q· 25

25-30

....

redellJk goed
matig
redelljk slecht
slecht
I

In alternatief 2 is de cumulatieve geurhinder ap 15 woningen redelijk slecht tot zeer slecht.
Bij 14 woningen is de cumulatieve geurhinder matig. Bij de overige 291 woningen is de
cumulatieve geurhinder goed tot zeer goed te noemen. In de bijlage V-stacks gebied zijn
aile adressen van de woningen te vinden.
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Ammoniakdepositie
De ammoniakdepositie neemt ten opzichte van het voorkeursalternatief af. Door
gebruikmaking van zuur vindt er in de luchtwasser een chemisch proces plaats waardoor
de ammoniakemissie met 95% afneemt. Nadeel is dat er gebruik gemaakt wordt van zeer
milieubelastend zuur.
In het hoofdstuk "vergelijking voornemen en alternatieven" worden de resultaten verder
besproken en met elkaar vergeleken .
De berekeningsjournalen Aagro Stacks zijn tevens opgenomen als bijlage van dit MER.

Tabel60: ammoniakdepositie altematief 2
Ammoniak deposltle (kg NH3/jaar]
Ammoniak totaal [kg NH:sIjaar)

Alternatief 2
BWL 2008.09. V2
3.988,62

Deurnsche Peel & Mariapeel 1

18,04

Deurnsche Peel & Mariapeel 2

45,09

Deurnsche Peel & Mariapeel 3

49,30

Deurnsche Peel & Mariapeel 4

19,50

Deurnsche Peel & Mariapeel 5

35,95

Deurnsche Peel & Mariapeel 6

38,23

Deurnsche Peel & Mariapeel 7

26,36

Deurnsche Peel & Mariapeel 8

11,36

Deurnsche Peel & Mariapeel 9

6,77

Deurnsche Peel & Mariapeel10

3,75

Sarsven en de Banen 1

0,84

Sarsven en de Banen 2

0,76

Sarsven en de Banen 3

0,85

Sarsven en de Banen 4

0,78

De Groote Peel 1

7,46

De Groote Peel 2

8,72

De Groote Peel 3

10,16

De Groote Peel 4

14,40

De Groote Peel 5

10,52

De Groote Peel 6

4,56

Leudal1

0,57

Leudal2

0,56

Leudal3

0,57

Leudal4

0,58

WAV149A

1,67

WAV149 B

2,16

WAV 240 A

16,07

WAV240B

8,53

WAV303A

2,31

WAV303 B

2,45

WAV338A

11,37

WAV338 B

9,82
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WAV 362 A

1,51

WAV362 B

1,66

WAV56A

1,17

WAV56 B

1,21
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6.2.2

FUn stof
In de onderstaande tabel is fijn stot emissie in alternatiet 2 weergegeven.

Tabel61: fijn stof emissie altematief 2
diersoort

huisvestings-

aantal

Fijn stof emissie

systeem

dieren

9 pm10/dier/jaar

Stal3

Traditionele huisvesting

392

175

6B.600

Guste/dragende

RAV: D 1.3.100

4BO

74

35.520

256

104

26.624

552

113

62.376

4.BOO

99

475.200

3.600

99

356.400

5.049

4B

242.352

249

99

24.651

Totaal

zeugen
Stal4

overige huisvestingssystemen

gespeende

RAV: D 1.1.100.2

biggen
Stal5

Gecombineerd luchtwassysteem

Kraamzeugen

BWL 200B.09.v2

Stal5

Gecombineerd luchtwassysteem

guste/dragende

BWL 200B.09.v2

zeugen

RAV: D 1.3.11

Stal6

Gecombineerd luchtwassysteem

vleesvarkens

BWL 200B.09.v2

RAV: D 1.2.15

RAV: D 3.2.14.2
Stal7

Gecombineerd luchtwassysteem

vleesvarkens

BWL 200B.09.v2

Stal7

Gecombineerd luchtwassysteem

RAV: D 3.2.14.2
gespeende

BWL 200B.09.v2

biggen

RAV: D 1.1.14.2

Stal7

Gecombineerd luchtwassysteem

opfokzeugen

BWL 200B.09.v2
RAV: D 3.2.14.2

totaal

1.291.723
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In de onderstaande tabel worden de resultaten voor het jaar 2011 en 2020, op de
maatgevende woning "Sint Vincentiusstraat 95", weergegeven in het voorkeursalternatief.

Tabel 62: jaargemiddelde fijn stof concentratie op de te maatgevende woning van het
uitvoeringsaltematief 2.
Sint Vincentiusstraat 95 (Maatgevende woning)

alternatief l, lOll

alternatief l, lOlO

bronbijdrage vanuit de Inrichting (stallen) (ug/m3)

0,26

0,26

achtergrond concentratle (ug/m3)

26,29

23,49

zeezout (ug/m3)

3

3

Totaal (ug/m3)

26,55

23,75

Ten opzichte van het voorkeursalternatief is de hoeveelheid fijn stof die wordt geemitteerd
groter. De bronbijdrage neemt toe vanwege het feit dat deze luchtwassers minder fijn stof
reduceren dan de luchtwassers gebruikt in het voorkeursalternatief.
Wanneer een project maximaal toeneemt met 1,2 IJg/m3 dan draagt het project niet in
betekenende mate bij. In dit geval draagt het project niet in betekenende mate (IBM) bij .
Op grond van het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (Iuchtkwaliteitseisen) uit de
Wet milieubeheer draagt het project niet in betekenende mate bij aan de concentratie aan
fijn stof in de buitenlucht. Toetsing aan de andere grenswaarden zoals gesteld in de
Wet milieubeheer is derhalve niet nodig.
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6.2.3

Energie
Het energieverbruik ten behoeve van het luchtwassystemen BWL 2008.09.v2 bedraagt
ongeveer 25.133 kW/jaar. Ten opzichte van het voorkeursalternatiefverbruikt dit type
luchtwasser minder energie.

6.2.4 Water
Het waterverbruik ten behoeve behorend bij alternatief 2 zal circa 5.921 m 3 per jaar
bedragen . Het waterverbruik van deze luchtwasser neemt af ten opzichte van het
voorkeursalternatief.

6.2.5 Afvalstoffen
Het spuiwaterdebiet zal ten behoeve van het luchtwassysteem circa 928 m3 per jaar
bedragen.

67

Het spuiwaterdebiet neemt af ten opzichte van het voorkeursalternatief.

6.2.6 Zuurverbruik
De wassers in alternatief 2 verbruiken tezamen circa 58.911 liter zuur per jaar.

6.2.7

Verkeersaantrekkende bewegingen/geluidsemissie
De verkeersaantrekkende bewegingen zullen niet toe- of afnemen ten opzichte van het
voorkeursalternatief.

67

Bijlagen behorende bij het chemisch luchtwassysteem (BWL 2008.09.v2)
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7.

Vergelijking voorkeursalternatief en alternatieven
Dit hoofdstuk bestaat uit vier onderdelen, te weten :
•

de vergelijking van de alternatieven op basis van hun milieueffecten;

•

de vergelijking van de alternatieven op basis van volksgezondheid, dierenwelzijn en
gezondheid van de veehouder/werknemers;

•

Investerings- en exploitatiekosten;

•

Keuze initiatiefnemer.

Ten behoeve van de vergelijking van de alternatieven is in paragraaf 7.1 een
effectenoverzicht opgenomen. Een uitgebreide beschrijving en onderbouwing van de
milieueffecten van de uitvoeringsalternatieven is opgenomen in hoofdstuk 5 en 6.
Middels een tabel worden de verschillende beoordelingsaspecten inzichtelijk gemaakt
waarbij het effect wordt aangegeven op de verschillende aspecten.

7.1

Vergelijking alternatieven
In de overzichtstabel is een weergave gepresenteerd van de milieueffecten van de vier
uitvoeringsalternatieven. De opgenomen beoordelingen zijn gebaseerd op de in hoofdstuk
5 en 6 aangegeven waarderingen van de diverse alternatieven en varianten :
•

Voorkeursalternatief: toepassen gecombineerd biologisch luchtwassysteem
BWL 2009.12

•

alternatief 1: toepassen gecombineerd biologisch luchtwassysteem met chemische
filter BWL 2007.01.v2

•

alternatief 2: Toepassen chemisch luchtwassysteem BWL 2008.09.v2
Deze wasser reduceert de ammoniak uitstoot met 95% .

133

12660 MR 01

Tabel 63: Vergelijking effecten milieu voorkeursalternatief en uitvoeringsaltematieven
Referentie sltuatie+
Beoordelingsaspect

Vergunde situatie

Voorlceursaltematief

autonome

Altematief 1

Alternatief 2

ontwikkeling
BWL2009.12
Ammoniak totaaJ

BWL 2007.01. V2

BWL 2008.09. V2

66

2.098,3

7.813,52

7.813,52

3.988,62

39.113

28.460

50.025,5

75.723

190.316

Grintkuilen 6

14,5

10,6

6,8

24,2

20,1

Vincentiusstraat 93

7,4

6,7

8,1

26,9

35

Vincentiusstraat 50

1,3

0,9

1,1

3,0

3,9

Molenljesdreef 5

5,3

3,3

2,7

9,7

8,7

Vuurlinie 6

2,7

1,8

1,4

5,0

4,3

Molentjesdreef 6

3,8

2,8

1,9

7,3

5,9

Molenljesdreef 3

4,7

3,6

2,3

8,3

6,6

7

6,1

5,7

11,6

17,5

[kg NHJijaar]
Geuremissie [OUE/S]

8.161

GeurbeJasting [OUE/ml )

Braamweg 7
Grintkuilen 3
Schansweg 12

3

2,4

2,2

5,1

6,2

2,8

2,2

2,1

4,5

6,8

Steenstraat 37

1,8

1,4

1,3

3,4

4

Braamweg 13

5,1

4,2

3,3

7,6

8,5

Braamweg 3

4,4

3,7

2,9

7,7

7,7

Vincentiusstraat 63

3,3

2,8

2,2

5,3

5,7

Vincentiusstraat 61

3

2,4

2

4,9

5,3

68 Op basis ver1eende vergunningen Natuurbeschermingswet 1998 voor de Grintkuilen 5 en 7.
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Hoogste bron

Hoogste bron

Hoogste bron

Hoogste bron

Hoogste bron

Sint Vincentiusstraat 95

Sint Vincentiusstraat 95

Sint Vincentiusstraat 95

Sint Vincentiusstraat 95

Sint Vincentiusstraat 95

26,29

26,29

26,29

26,29

26,29

- Bronbijdrage [~g/m31

0.17

0,13

0,09

0,33

0,26

- Totale cone. . [1J9/m31

26,46

26,42

26,38

26,62

26,55

BWL2009.12

BWL 2007.01. V2

BWL 2008.09. V2

Luchtkwaliteit jaar 2011
- Achtergrondconc . [~g/m31

Ammoniak depositie
[kg NH3/jaar]

Referentie situatie+
Vergunde situatie

autonome
ontwikkeling

Deurnsche Peel & Mariapeel 1

19,90

4,99

14,49

18,04

18,04

Deumsche Peel & Mariapeel 2

44,90

11,53

39,64

45,09

45,09

Deurnsche Peel & Mariapeel 3

46,29

14,04

42,80

49,30

49,30

Deurnsche Peel & Mariapeel 4

19,02

4,97

17,09

19,50

19,50

Deurnsche Peel & Mariapeel 5

33,12

8,79

32,03

35,95

35,95

Deurnsche Peel & Mariapeel 6

39,54

10,40

32,38

38,23

38,23

Deurnsche Peel & Mariapeel 7

27,42

7,12

22,18

26,36

26,36

Deurnsche Peel & Mariapeel 8

11 ,95

3,09

9,43

11 ,36

11,36

Deurnsche Peel & Mariapeel 9

7,02

1,81

5,72

6,77

6,77

Deurnsche Peel & Mariapeel 10

3,83

0,99

3,11

3,75

3,75

Sarsven en de Banen 1

0,89

0,23

0,73

0,84

0,84

Sarsven en de Banen 2

0,81

0,21

0,67

0,76

0,76

Sarsven en de Banen 3

0,90

0,23

0,73

0,85

0,85

Sarsven en de Banen 4

0,82

0,21

0,66

0,78

0,78

De Groote Peel 1

8,39

2,10

6,28

7,46

7,46

De Groote Peel 2

9,99

2,49

7,52

8,72

8,72

De Groote Peel 3

11,76

2,92

8,80

10,16

10,16

De Groote Peel 4

17,03

4,19

13,06

14,40

14,40

De Groote Peel 5

12,08

3,02

9,35

10,52

10,52

De Groote Peel 6

5,01

1,27

3,97

4,56

4,56

Leudal1

0,61

0,16

0,46

0,57

0,57

Leudal2

0,60

0,15

0,45

0,56

0,56

Leudal3

0,60

0,15

0,46

0,57

0,57
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Leudal 4

0,61

0,16

0.47

0,58

WAY 149A
WAY 149 8

1,77

0,45

1,67

0,58
1,87

2,23

0,58

1,44
1,84

2,16

2,18

WAV240A

17,83

4,39

12,80

18,07

16,07

WAV240B

9,15

2,35

6,87

8,53

8,53

WAV3Q3A

0,64
0,66

1,83

2,31

WAV3038

2,52
2,61

1,94

2,45

2,31
2,45

WAV 338 A

11,65

3,00

11 ,37

11 ,37

WAV338 8
WAV 362 A

10,16

2,60

9,88
8,54

9,82

9,82

1,81

0,41

1,15

1,51

1,51

WAV3628

1,78

0,45

1,32

1,66

1,66

WAV 56 A

1,24
1,28

0,32
0,33

1,01

1,17

1,05

1,17
1,21

ca. 236.110

ca. 200,000

ca. 511.425

ca. 521.499

ca. 425.744

~-

~-

+/-

+/-

+/-

Waterverbruik
luchtwassers [m'j

n.v.l

n.v.l

8.943

5.043

5.921

Spuiwater [m'j

n.v.l

n.\I.l

2,288

888

928

WAV56 B

1,21

Energie (totaal)
Electriciteit verbruik (kVVhJ

Geluid
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Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de beoordelingsaspecten .

Fijn stof
Aile alternatieven voldoen aan de normen gesteld in de Wet luchtkwaliteit. Het
jaargemiddelde concentratienorm voor fijn

stot wordt bij de verschillende alternatieven niet

overschreden evenals het aantal overschrijdingen van de grenswaarde.

stot is bij het voorkeursalternatiet en de reterentie
1 en 2 geven de meeste concentratie tijn stot. Ook de

De bronbijdrage aan de concentratie fijn
situatie het laagst. De alternatieven
totale hoeveelheid emissie fijn

stot die vrijkomt is in het voorkeursalternatiet en de

reterentie situatie het laagst ten opzichte van de overige alternatieven.

Ammoniak
In de voorgenomen activiteit en aile varianten wordt voldaan aan de toekomstige AMvB
huisvesting, Wet ammoniak en veehouderij en de IPPC-richtlijn . Bij toepassing van aile
drie de alternatieven wordt voldaan aan de Verordening Stikstot en Natura 2000,
Noord-Brabant. In aile alternatieven neemt de depositie van ammoniak op de omliggende
Natura 2000 gebieden

at ten opzichte van de reeds verleende vergunningen

Natuurbeschermingswet 1998 voor de Grintkuilen 5 en 7. In het voorkeursalternatiet en
alternatiet 1 worden beiden luchtwassers gerealiseerd met een ammoniakreductie van
85%. Bij het voorkeursalternatiet is echter een lagere depositie op de omliggende Natura
2000 gebieden. Deze lagere depositie ten opzichte van alternatiet 1 is te verklaren door
de hogere luchtsnelheid die de wassers op stal 6 en 7 hebben.
De emissie in het voorkeursalternatiet en alternatiet 1 bedraagt 7.813,52 kg NHijaar.
Bij alternatiet 2 is de emissie van ammoniak, 3.988, 62 kg NH3/jaar. Bij de reterentie
situatie is de emissie van ammoniak 2.098,3 kg NH3/jaar. De depositie van ammoniak is
bij de reterentie situatie het laagst. Dit is verklaarbaar doordat in de reterentie situatie
minder dieren worden gehouden en deze zijn getoetst aan Besluit huisvesting waaraan
aile bedrijven in 2013 moeten voldoen.
Aile alternatieven voldoen aan de eis uit de Verordening stikstot en Natura 2000, 85%
ammoniakreductie bij nieuwbouw. Aile alternatieven blijven onder de kilogrammen
ammoniak die zijn vergund in de twee vergunningen Natuurbeschermingswet 1998
waarover het bedrijt beschikt.
V~~r

het voorkeursalternatiet is een melding voor de Verordening stikstot en Natura 2000

ingediend. Mondeling is toegezegd dat deze akkoord is.

Geur
Het voorkeursalternatiet voldoet ruimschoots aan de door de gemeente Deurne gestelde
normen van 3 en 14 ou E/m 3 op de geurgevoelige locaties. De totale geuremissie is bij het
voorkeursalternatiet het laagst daar deze wasser 85% van de geuremissie reduceert.
Daarnaast heeft deze wasser het voordeel dat er geen zuur wordt gebruikt bij het zuiver
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maken van de lucht. Hierdoor kunnen er zonder problemen ventilatoren in de
uitstroomopening worden geplaatst. Dit verhoogt de uitstroomsnelheid van de lucht die uit
de wasser komt, wat een positief effect op de geurdepositie heeft.
Ten opzichte van de referentie situatie blijft de geurdepositie in het voorkeursalternatief
ongeveer gelijk ten opzichte van de omliggende geurgevoelige objecten. Op een aantal
punten neemt de geurbelasting toe en op een aantal punten neemt de geurbelasting af.
Dit betekent voor omwonenden dat bij realisatie van het voorkeursalternatief de geur
situatie niet zal verslechteren.
De alternatieven 1 en 2 voldoen niet op de geurgevoelige objecten .
Cumulatieve geurhinder
In bijlage 6 zijn de brongegevens vermeld van de veehouderijbedrijven uit de gemeente
Deurne, welke zijn meegenomen in de cumulatieberekeningen .
In de brongegevens staat middels adressen vermeld, welke bedrijven zijn meegenomen in
de cumulatieberekeningen . Dit is ook aangegeven op een afbeelding.
De geurgevoelige objecten die in de berekening zijn meegenomen zijn vermeld middels
adres zodat duidelijk is waar deze geurgevoelige objecten liggen.
De cumulatieve geurbelasting is berekend met V-stacks gebied V-201 0.1. De
brongegevens zijn door de gemeente Deurne ter beschikking gesteld en zijn de meest
recente waarover beschikt kan worden.
De geurhinder wordt volgens bijlage 6 en 7 van de Wet geurhinder en veehouderij
beoordeeld op basis van het percentages voor geurgehinderden. Deze percentages
worden in tabel A uit de handreiking 'Wet geurhinder en veehouderij' weergegeven.
De geurhinderpercentages zijn vastgesteld voor concentratiegebieden en nietconcentratiegebieden . De locatie aan de Grintkuilen 5 en 7 ligt in een concentratiegebied .
De resultatentabel, in de bijlage, geeft de cumulatieve geurbelasting weer voor de
omliggende geurgevoelige objecten. Met kleuren is aangegeven wat de geurhinder per
alternatief is en per geur gevoelig object. De kleuren in deze tabel geven de mate van
geurhinder op de desbetreffende woningen weer. In een legenda worden de waardes, die
aan een bepaalde kleur zijn gekoppeld, weergegeven.
Ais gevolg van onderhavig initiatief neemt de cumulatieve geurhinder bij het
voorkeursalternatief licht toe ten opzichte van de achtergrondbelasting van de referentie
situatie.
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Echter zal ook een verbetering plaatsvinden. Op de volgende adressen zal een
verbetering in de cumulatieve geursituatie optreden bij realisatie van het
voorkeursalternatief .

Tabel 64: Verbetering in geurhinder ten opzichte van de referentie situatie bij realisatie
voorkeursalternatief
Adres

Referentie

OUlm~

VKA
OUlm

3

5758 SC (Nr.75)

7,828

6,196

5758 PS (Nr. 13)

8,178

6,220

5758 SC (Nr. 77)

8,598

6,831

5758 RJ ( Nr.6)

15,821

13,680

De volgende vier woningen vallen in de categorie slecht tot zeer slecht.
Tabel 65: Woningen met de meeste geurhinder.
Adres
5758 RT (Nr.3)
5758 RW (Nr.36)
5758 RW (Nr. 36)
5758 RN (Nr. 12)

Echter blijven zij, op het adres 5758 RT uitgezonderd, in dezelfde geurhinder categorie.
Aileen de woning Schans 3 zal een lichte verslechtering in geurhinder hebben bij
realisatie van de alternatieven ten opzichte van de referentie situatie. De woning Schans
3 (6758RT Nr.3) gaat van 25% in de referentie situatie naar 26% geurhinder in het
voorkeursalternatief en alternatief 1. Alternatief 2 geeft op deze woning een geurhinder
percentage van 25%.
Drie van de vier woningen die in de categorie slecht tot zeer slecht vallen blijven qua
cumulatieve geurhinder voor aile alternatieven hetzelfde.
Concluderend kan worden gesteld dat het realiseren van een van de alternatieven weinig
tot geen gevolgen heeft voor het aantal geurgehinderden. Het percentage geurhinder blijft
bij nagenoeg aile woningen hetzelfde. Bij realisatie van het voorkeursalternatief zal de
cumulatieve geurhinder het minst verslechteren en zelfs op een aantal woningen
verbeteren ten opzichte van de referentie situatie en de vergunde situatie.
De cumulatieve geurhinder zal bij realisatie van het voorkeursalternatief nagenoeg
hetzelfde zijn als bij de referentie situatie. De overige alternatieven en de vergunde
situatie geven wat meer geurhinder op de omliggende woningen. Ongeveer 300
woningen van de getoetste 318 vallen in de categorie matig tot zeer goed. Ongeveer 11
woningen vallen in de categorie slecht, drie in slecht en een in zeer slecht. Bij aile
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alternatieven blijft het aantal woningen waarbij de geurhinder situatie slecht tot zeer slecht
is gelijk.

Energieverbruik
Het voorkeursalternatief en alternatief 2 geven het laagste energieverbruik van de
alternatieven. Oaarnaast is het energieverbruik in de referentie situatie het laagst. Er zijn
in deze situatie minder dieren aanwezig en geen luchtwassers.
Het energieverbruik bij het voorkeursalternatief zou lager uit kunnen vallen dan is
berekend . Door plaatsing van de ventilatoren in de uitstroomopening wordt het
energieverbruik lager,er hoeft immers minder luchtweerstand overwonnen te worden.

Geluid
Het aantal verkeersbewegingen bij de verschillende alternatieven verschillen nauwelijks
van elkaar.

Bodem en (grond)water
Het waterverbruik is bij het voorkeursalternatief het hoogst. Het luchtwassysteem BWL
2009.12 betreft een combi biologische luchtwasser. Biologische luchtwassystemen
verbruiken meer water dan chemische luchtwassystemen. Grote voordeel van dit systeem
is dat er geen milieubelastend zuur hoeft te worden gebruikt. Oit weegt op tegen de
toename van het waterverbruik in het voorkeursalternatief.

Afval en afvalwater
Bij alternatief 1 en 2 en komt minder spuiwater vrij omdat het waterverbruik van deze
luchtwassers lager is. Huishoudelijk afvalwater zal worden afgevoerd via het gemeentelijk
riool. Het hemelwater wordt ge'lnfiltreerd in de infiltratievijver. Het voorkeursalternatief
betreft een combi biologische luchtwasser en hierbij komt meer spuiwater vrij dan bij de
andere luchtwassystemen.

Landschap en cultuurhistorie
Wat betreft landschap en cultuurhistorie zal er geen verschil zijn tussen de verschillende
alternatieven.

Investeri ngs kosten
Tabel66: vergelijking investeringskosten altematieven
beoordelingsaspect

voorkeursalternatief

investeringskosten

+/-

exploitatiekosten

+/-

uitvoeringsalternatief 1
+/+/-

+/- = gemiddelde kosten
+ + = zeer ondergemiddelde kosten
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uitvoeringsalternatief 2
+
+
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+ = onder gemiddelde kosten
-----

bovengemiddelde kosten
zeer bovengemiddeld kosten

Over het algemeen kan worden gesteld dat chemische luchtwassers iets goedkoper zijn in
de aanschaf.
Het voorkeursalternatief en alternatief 1 zullen qua investeringskosten ongeveer gelijk zijn .
De exploitatiekosten bij uitvoeringsalternatief 2 zijn lager zijn door het mindere
energieverbruik van deze luchtwasser.
Conclusie
Uit aile vergeleken alternatieven komt het voorkeursalternatief tel kens als best naar voren.
Het voorkeursalternatief is op basis van de gedane berekeningen het gunstigste
alternatief voor het milieu.
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7.2

Keuze alternatieven
De basis voor de uitvoeringsalternatieven is gelegen in de keuze ten aanzien van
ammoniakemissie, geuremissie en energiebesparing.
In overleg met de initiatiefnemer is er voor gekozen een stalsysteem toe te passen dat
geschikt is in combinatie met centrale afzuiging. De luchtwasser blijkt hier uitermate
geschikt v~~r. In het kader van de Verordening Stikstof en Natura 2000, moeten nieuw te
bouwen stallen worden voorzien van 85% ammoniakreductie. Hierin kan de luchtwasser in
de ogen van de initiatiefnemer als enig economisch rendabel stalsysteem voorzien. De
volgende uitvoeringsalternatieven zijn opgenomen in deze MER;
•

Voorkeursalternatief:

BWL 2009.12 is een gecombineerd biologische

luchtwasser
•

Alternatief 1:

BWL 2007.01.V2 is een chemisch/biologische luchtwasser

•

Alternatief 2:

BWL 2008.09.V2 is een chemisch 95% luchtwasser

De uitvoeringsalternatieven voldoen allen aan de twee criteria, uit de eerste alinea van
deze paragraaf. De luchtwasser zal het enige verschil tussen de alternatieven zijn. Er is
gekozen om de alternatieven uit te werken met verschillende gangbare
luchtwassystemen, omdat hiernaar de voorkeur van de initiatiefnemer uitging. Daarnaast
zijn luchtwassers de reeeiste en de meest rendabele optie om 85% ammoniakreductie te
behalen.
De luchtwasser BWL 2009.12 is als uitvoeringsalternatief opgenomen, omdat deze
milieutechnisch het beste is. Deze luchtwasser behaald de hoogste mogelijke
geurreductie en maakt daarbij geen gebruik van zwavelzuur. Deze luchtwasser reduceert
zowel 85% geur als 85% ammoniak. Daarnaast reduceert deze luchtwasser 80% fijn stot.
De chemisch/biologische luchtwasser BWL 2007.01.v2 voldoet aan de eis uit de
Verordening stikstof en Natura 2000 waarin 85% ammoniakreductie behaald moet
worden . Daarnaast behaald deze wasser 75% geurreductie waardoor de leefomgeving in
de omgeving van de bedrijfslocatie verbetert. Deze wasser reduceert ook 80% fijn

stot.

Doordat het bedrijf gelegen is op een atstand van ca. 1000 meter van de Deurnsche Peel,
is de ammoniak emissie een belangrijk aspect. Daarom is de chemische 95%
luchtwasser, BWL 2008.09.v2, opgenomen als alternatief. Deze luchtwasser realiseert
namelijk de hoogste ammoniakreductie, van aile toepasbare luchtwassers en voldoet aan
de Verordening stikstof en Natura 2000. Deze luchtwasser reduceert 35% fijn stof.
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