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0. SAMENVATING 

0.   1. Aanleiding en planmer-plicht 

Het bestaande melkveebedrijf aan de Kilewierwei 1 te Tirns heeft het voornemen 
om uit te breiden door de bouw van onder andere een nieuwe stal, werktuig-
bouwschuur en een tweede bedrijfswoning. In onderstaand figuur is de ligging 
van het plangebied weergegeven. Met de uitbreiding kan het aantal stuks melk-
vee stapsgewijs worden vergroot tot 450. De uitbreiding van het agrarisch bouw-
perceel is niet mogelijk binnen het bestaande bestemmingsplan. Om de beoogde 
ontwikkeling planologisch mogelijk te maken zal een nieuw bestemmingsplan 
worden vastgesteld. 
 
De nieuwvestiging, uitbreiding of wijziging is een vergunningaanvraag voor vee-
houderij (een omgevingsvergunning) vanaf een bepaalde omvang mer- of mer-
beoordelingsplichtig. Deze mer-(beoordelings)plicht is afhankelijk van het aantal 
dieren waarop het initiatief betrekking heeft. De drempelwaarden waarbij dit van 
toepassing is, zijn opgenomen in de C- en D-lijst bij het Besluit mer. Kaderstellen-
de plannen, die het toetsingskader voor deze vergunningaanvragen, zijn planmer-
plichtig.  
 
Daarnaast zijn plannen die mogelijk leiden tot significant negatieve effecten voor 
de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden, ook planmer-
plichtig. Vanwege de bovenstaande redenen is voor het bestemmingsplan een 
planMER gemaakt.  

0.   2. Doel en procedure planMER 

Doel van een planMER is het integreren van milieuoverwegingen tijdens de be-
sluitvorming over een bestemmingsplan. Waar relevant, dient te worden bekeken 
op welke wijze negatieve effecten kunnen worden beperkt of voorkomen (of posi-
tieve effecten kunnen worden versterkt).  
 
De planmer-procedure bestaat uit een aantal wettelijk verplichte stappen:  
1. Door middel van een notitie reikwijdte en detailniveau zijn betrokken advies- 

en overlegorganen geraadpleegd over de aanpak van het MER; 
2. Het afgeronde MER wordt samen met het ontwerpbestemmingsplan ter inza-

ge gelegd voor zienswijzen. Ook zal de Commissie mer een toetsingsadvies 
uitbrengen waarin zij zich uitspreekt over de volledigheid van het planMER; 

3. Het toetsingsadvies wordt uiteindelijk door de gemeenteraad betrokken bij de 
vaststelling van het bestemmingsplan. Als daar aanleiding toe is, kan het toet-
singsadvies nog tot gevolg hebben dat het planMER nog op onderdelen wordt 
aangevuld. 

0.   3. Alternatieven 

De kern van een milieueffectrapportage bestaat uit het vergelijken van de auto-
nome ontwikkeling - de situatie zonder vaststellen van het bestemmingsplan - 
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met de toekomstige situatie. Van belang is dat in ieder geval de referentiesituatie 
en de maximaal mogelijke milieueffecten in beeld worden gebracht.  
 
Naast het voornemen en de referentiesituatie, moeten op basis van de Wet mili-
eubeheer moeten reële alternatieven worden onderzocht. Reëel betekent dat de 
alternatieven realistisch en uitvoerbaar moeten zijn. Daarnaast moeten onder-
zochte alternatieven leiden tot een daadwerkelijk onderscheid in milieueffecten.  
 
In het planMER worden de volgende onderzoekssituaties met elkaar vergeleken:  
1. De referentiesituatie: de milieueffecten indien het nieuwe bestemmingsplan 

niet wordt vastgesteld en de huidige veestapel wordt gehandhaafd; 
2. Het voornemen: de effecten van de beoogde uitbreiding naar 450 stuks melk-

vee en verruiming van de mogelijkheden voor mestvergisting; 
3. Alternatief maximale invulling: de maximaal mogelijke effecten die het nieuwe 

bestemmingsplan toelaat. 

0.   4. Milieueffecten en maatregelen 

Op hoofdlijnen kunnen de volgende conclusies worden getrokken ten aanzien van 
de milieueffecten: 
- Voor de meeste toetsingscriteria worden de effecten neutraal of beperkt ne-

gatief gewaardeerd; 
- Er is vrijwel geen onderscheid van effecten tussen het voornemen en de 

maximale invulling te zien. Daarop geldt één uitzondering. Ten aanzien van de 
aspect landschap en cultuurhistorie scoort de maximale invulling negatief, 
vanwege de mogelijkheid om het perceel verder uit te breiden met een klein-
schalig kampeerterrein; 

- Er zijn beperkt negatieve effecten aan de orde voor de aspecten waterber-
ging- en afvoer, weidevogelleefgebied, lichthinder de verkeersgerelateerde 
aspecten geluid, luchtkwaliteit en bereikbaarheid. 

 
Beoordeelde criteria Voornemen Maximale invul-

ling 
Verkeershinder als gevolg van extra verkeersbewegin-
gen 

-/0 -/0 

Geluidshinder als gevolg van de inrichting -/0 -/0 
Indirecte geluidshinder als gevolg van bedrijfsgebon-
den verkeer 

-/0 -/0 

Gevolgen voor de concentraties luchtverontreinigen-
de stoffen 

-/0 -/0 

Geurhinder als gevolg van veehouderij en mestopslag 0 0 
Geurhinder als gevolg van mestvergisting -/0 -/0 
Grenswaarde voor het plaatsgebonden risico 0 0 
Oriënterende waarde voor het groepsrisico 0 0 
Waterberging en afvoer -/0 -/0 
Waterkwaliteit 0 0 
Milieuhygiënische bodemkwaliteit 0 0 
Instandhoudingsdoelstellingen Natura 2000 -/0 -/0 
Ecologische hoofdstructuur 0 0 
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Weidevogelgebied -/0 -/0 
Beschermde soorten 0 0 
Landschapsstructuren en cultuurhistorisch waardevol-
le elementen 

-/0 - 

Archeologische waarden 0 0 
Lichtuitstraling vanuit ligboxenstallen -/0 -/0 

Tabel 1 Samenvattend overzicht effectbeoordeling 

0.   5. Mitigerende maatregelen en keuze voor het voorkeursalternatief 

De volgende maatregelen worden getroffen om de hierboven beschreven milieu-
effecten te beperken: 
- Het realiseren van een mestverwerkingsinstallatie of het toepassen van een 

emissiearm stalsysteem leidt tot een lagere stikstofdepositie op Natura 2000-
gebieden; 

- Door kleinschalige kampeerterreinen en paardrijbakken in het nieuwe be-
stemmingsplan alleen toe te staan binnen het bouwperceel, worden waarde-
volle zichtlijnen niet verstoord; 

- De uitbreiding van verhard oppervlak kan worden gecompenseerd door be-
staande sloten te verbreden of een nieuwe sloot te graven. Daarmee worden 
gevolgen voor de waterhuishouding voorkomen; 

- Ter beperking van de directe geluidhinder van het bedrijf zijn verschillende 
maatregelen overwogen in de bron- en overdrachtssfeer (zie bijlage 8). 

 
Het voorkeursalternatief (VKA) bestaat in dit geval in de vaststelling van het be-
stemmingsplan en de aanvraag van een omgevingsvergunning. Het bestemmings-
plan omvat de planologische ruimte van het bedrijf. In de vergunningvoorschriften 
van het bedrijf worden de mogelijkheden concreet afgebakend. De vergunning 
gaat uit van het voornemen, inclusief de volgende maatregelen: 
- Het realiseren van een mestverwerkingsinstallatie; 
- het schrappen van mogelijkheden voor het realiseren van kleinschalige kam-

peerterreinen of een paardrijbak; 
- Het graven van nieuwe sloten rondom het perceel. 
 
In de onderstaande figuur wordt de effecten van het voorkeursalternatief samen-
gevat. 
 

Beoordeelde criteria Voornemen Maximale 
invulling 

VKA 

Verkeershinder als gevolg van extra ver-
keersbewegingen 

-/0 -/0 -/0 

Geluidshinder als gevolg van de inrichting -/0 -/0 -/0 
Indirecte geluidshinder als gevolg van be-
drijfsgebonden verkeer 

-/0 -/0 -/0 

Gevolgen voor de concentraties luchtver-
ontreinigende stoffen 

-/0 -/0 -/0 

Geurhinder als gevolg van veehouderij en 
mestopslag 

0 0 0 
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Geurhinder als gevolg van mestvergisting -/0 -/0 -/0 
Grenswaarde voor het plaatsgebonden risi-
co 

0 0 0 

Oriënterende waarde voor het groepsrisico 0 0 0 
Waterberging en afvoer -/0 -/0 0 
Waterkwaliteit 0 0 0 
Milieuhygiënische bodemkwaliteit 0 0 0 
Instandhoudingsdoelstellingen Natura 2000 -/0 -/0 0/+ 
Ecologische hoofdstructuur 0 0 0 
Weidevogelgebied -/0 -/0 -/0 
Beschermde soorten 0 0 0 
Landschapsstructuren en cultuurhistorisch 
waardevolle elementen 

-/0 - -/0 

Archeologische waarden 0 0 0 
Lichtuitstraling vanuit ligboxenstallen -/0 -/0 -/0 

Tabel 26 Samenvatting van het VKA (ten opzichte van het voornemen en de 
maximale situatie)  
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1. INLEIDING 

1.   1. Aanleiding voor een nieuw bestemmingsplan 

Het bestaande melkveebedrijf aan de Kilewierwei 1 te Tirns heeft het voornemen 
om uit te breiden door de bouw van onder andere een nieuwe stal, werktuig-
bouwschuur en een tweede bedrijfswoning. In onderstaand figuur is de ligging 
van het plangebied weergegeven. Met de uitbreiding kan het aantal stuks melk-
vee stapsgewijs worden vergroot tot 450. In de verre toekomst - een termijn van 
10 jaar - bestaan er plannen om het jongvee, dat nu op een andere locatie is ge-
huisvest, op Kilewierwei 1 te huisvesten. Door de toegenomen mestproductie kan 
tevens de capaciteit van de bestaande mestvergistingsinstallatie verder worden 
vergroot tot 55.000 ton. De uitbreiding van het agrarisch bouwperceel is niet mo-
gelijk binnen het bestaande bestemmingsplan. Om de beoogde ontwikkeling pla-
nologisch mogelijk te maken zal een nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld. 
 

 
Figuur 1. De ligging van het plangebied (Bron: Google Earth) 

1.   2. Planmer-plicht 

Mer-plicht algemeen 
Voor besluiten en plannen die leiden tot ontwikkelingen met (mogelijk) belangrij-
ke negatieve gevolgen voor het milieu, geldt de verplichting tot het opstellen van 
een milieueffectrapportage. Op die manier krijgt milieu een volwaardige rol in de 
afweging van belangen. De drempelwaarden voor projecten waarbij deze ver-
plichting aan de orde is, zijn vastgelegd in het Besluit mer. Daarbij zijn de volgende 
gevallen te onderscheiden:  
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- indien ontwikkelingen rechtreeks mogelijk worden gemaakt dient een zoge-
naamde besluit-MER 1) te worden gemaakt; 

- in gevallen waar het bevoegd gezag nader moet afwegen of er sprake is van 
belangrijke negatieve gevolgen voor het milieu, is een merbeoordelingsplicht 
aan de orde. 

 
Sinds de implementatie van de Europese richtlijn voor Strategische Milieubeoor-
deling (SMB) in Nederlandse wetgeving ontstaat voor verschillende ruimtelijke 
plannen tevens de verplichting om een planMER op te stellen. Een planMER moet 
worden opgesteld indien: 
- een plan het kader vormt voor een toekomstig besluit over een mer-

(beoordelings)plichtige activiteit; 
- voor een plan een passende beoordeling op grond van de Habitatricht-

lijn/Natuurbeschermingswet gemaakt moet worden. 
 
Het bestemmingsplan is planmer-plichtig 
Op grond van het Besluit mer is het ‘oprichten van een installatie voor het fokken, 
mesten of houden van onder andere 200 stuks melk-, kalf- of zoogdieren ouder 
dan 2 jaar en vrouwelijk jongvee tot 2 jaar (Rav cat. A 1, A 2 en A 3)’ een mer-
beoordelingsplichtige activiteit (categorie D 14) van het Besluit mer.  
 
Het uitbreiden van de capaciteit van de mestvergister is tevens een mer-
beoordelingsplichtige activiteit. In de zin van het Besluit mer gaat het hier immers 
om de oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor de verwijdering 
van afval, anders dan bedoeld onder D 18.3, D 18.6 of D 18.7. In gevallen waarin 
de activiteit betrekking heeft op een installatie met een capaciteit van 50 ton per 
dag of meer.’ 
 
Een mer-beoordelingsplicht houdt in dat het bevoegd gezag nader moet afwegen 
of er sprake is van belangrijke negatieve gevolgen voor het milieu en of het op-
stellen van een milieueffectrapport (MER) noodzakelijk is. De merbeoordelings-
plicht is gekoppeld aan de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het op-
richten van een inrichting. Aangezien het bestemmingsplan het kader vormt voor 
mer-beoordelingsplichtige activiteiten, is het bestemmingsplan planmer-plichtig. 
Het planMER vormt een informatiedocument dat door de gemeenteraad wordt 
betrokken bij de vaststelling van het bestemmingsplan. 

1.   3. Procedure en inhoudsvereisten 

1.3.1. Inhoud van een planMER 

Kern van het planMER is het vergelijken van de milieusituatie bij autonome ont-
wikkeling (zonder nieuw bestemmingsplan) en de milieueffecten die kunnen op-
treden door het vaststellen van de nieuwe bestemmingsplannen (het voorne-
men). De inhoud van een planMER is afhankelijk van het abstractieniveau en de 

                                                
1)  Waar de afkorting mer wordt gebruikt, wordt verwezen naar de procedure voor milieuef-

fectrapportage. Met de afkorting MER wordt het milieueffectrapport bedoeld 
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inhoud van het plan. De reikwijdte en detailniveau van het MER worden beschre-
ven in paragraaf 1.4. De inhoudsvereisten van het planMER worden verder be-
schreven in bijlage 1. 
 
1.3.2. Procedurele aspecten 

Een planmer-procedure (verder: planmer) is bedoeld om milieubelangen tijdens 
besluitvorming op een volwaardige manier mee te wegen. Voor het doorlopen 
van een planmer geldt een wettelijk vastgestelde procedure, die voor een deel 
parallel loopt met de bestemmingsplan procedure. Er zijn drie stappen te onder-
scheiden: 
- Als eerste stap van de planmer is een notitie reikwijdte en detailniveau (ver-

der: NRD) opgesteld. Met de notitie reikwijdte en detailniveau zijn de betrok-
ken bestuursorganen geraadpleegd over de reikwijdte en het detailniveau van 
het planMER (zie de volgende paragraaf); 

- Dit planMER wordt gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage 
gelegd en getoetst door de Commissie mer. In een toetsingsadvies geeft de 
commissie aan of het planMER voldoende informatie bevat om de besluit-
vorming over de bestemmingsplannen te kunnen afronden. 

- Het planMER, de ingediende zienswijzen en het toetsingsadvies van de Com-
missie mer worden door de gemeenteraad betrokken bij de vaststelling van 
het bestemmingsplan. 

 
Voor een volledige beschrijving van de procedurestappen wordt verwezen naar 
bijlage 1. 

1.   4. Reikwijdte en detailniveau 

De kern van het planMER is dat de belangrijkste gevolgen van de voorgenomen 
activiteit op het milieu overzichtelijk in beeld worden gebracht. Het detailniveau 
van het planMER moet aansluiten op het detailniveau van het bestemmingsplan.  
 
Niet bij alle ontwikkeling zijn alle typen milieuaspecten van belang. In het plan-
MER is aandacht besteed aan de ontwikkelingen en milieueffecten uit de onder-
staande tabel. 
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Vergroten agrarische bouwperce-
len (voornemen) x x x x x x x x x x x x x 

Mestvergisting en WKK-
installaties          x x x x 

Doorontwikkeling melkveebedrijf 
(alternatief maximale invulling) x x x x x x x x x x x x x 

Kleinschalig kamperen (alterna-
tief maximale invulling  x x x x     x x x x 

Tabel 2 Samenvattend overzicht van onderzochte ontwikkelingen en milieuaspec-
ten 

 
Detailniveau 
Doel van het planMER is om uitspraken te kunnen doen over de wenselijkheid van 
ontwikkelingsmogelijkheden op gebiedsniveau. Binnen de planperiode van het 
bestemmingsplan is het onzeker welke mogelijkheden daadwerkelijk zullen wor-
den benut, op welke plek en wanneer en in welke mate. De effecten kunnen dan 
ook niet gedetailleerd worden beschreven. Omdat het bestemmingsplan een 
ontwikkelingskader vormt voor het gehele plangebied en geen betrekking hebben 
op de concrete invulling van percelen, worden de effecten perceelsoverstijgend 
(cumulatief) in beeld gebracht.  
 
Niet alle aspecten kunnen even gedetailleerd onderzocht worden. Het aspect eco-
logie (Natura 2000 in het bijzonder) wordt in meer detail onderzocht dan de ove-
rige milieuaspecten, omdat negatieve effecten op de Natura 2000-gebieden in de 
omgeving niet op voorhand zijn uit te sluiten. De effecten op Natura 2000 worden 
onderzocht aan de hand van een passende beoordeling. Aspecten waar weinig of 
geen effecten voor worden verwacht, worden niet of op basis van een kwalitatie-
ve methode onderzocht. 
 
Wanneer een uitbreiding zich in de toekomst concreet voordoet, worden de mili-
eueffecten van een uitbreiding op projectniveau afgewogen met een (vormvrije) 
mer-beoordeling of besluitMER. 
 
Geografische reikwijdte en detailniveau: plangebied en studiegebied 
Het plangebied betreft het gebied waarvoor het nieuwe bestemmingsplan wordt 
vastgesteld en omvat het toekomstige agrarisch bouwperceel. Het studiegebied is 
het gebied waarbinnen waarneembare effecten als gevolg van het plan kunnen 
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optreden. Voor de meeste milieuaspecten valt het studiegebied samen met de di-
recte omgeving van het plangebied. Daarnaast wordt gekeken naar de effecten 
voor Natura 2000-gebieden in de omgeving van het plangebied. 
 
Tijdshorizon 
In het planMER wordt er vanuit gegaan dat het bestemmingsplan wordt vastge-
steld in 2014. Dit jaar wordt beschouwd als huidige situatie. Voor de inschatting 
van autonome ontwikkelingen en milieueffecten wordt het jaartal 2024 gehan-
teerd. Wettelijk gezien moet een bestemmingsplan na 10 jaar worden geactuali-
seerd of verlengd. Het kan zijn dat in verband met de beschikbaarheid van gege-
vens, andere jaartallen voor de huidige of toekomstige situatie worden gehan-
teerd. Waar dit het geval is, wordt dit aangegeven. 
 
Overleg reikwijdte en detailniveau 
Op grond van de mer-regelgeving is het bevoegd gezag (in dit geval de gemeente) 
verplicht betrokken overheden en adviesorganen in staat te stellen om advies uit 
te brengen ten aanzien van de reikwijdte en detailniveau van het planMER. Door 
middel van een brief zijn overleg- en adviesorganen geïnformeerd over de reik-
wijdte en detailniveau. De brief is opgenomen in bijlage 4. 
 
Alleen de Provincie Fryslân heeft op deze brief gereageerd met de opmerking dat 
zij geen aanmerkingen heeft op de reikwijdte en detailniveau van het planMER. 
Wel geeft zij aan dat in het bestemmingsplan aandacht moet worden besteed aan 
het criterium ‘plaatsgebondenheid’. Dit criterium blijft in het planMER verder bui-
ten beschouwing. De reactie is opgenomen in bijlage 5. 

1.   5. Leeswijzer 

De planMER is als volgt opgezet: 
- na de inleiding gaat hoofdstuk 2 randvoorwaarden die gelden vanuit het 

(ruimtelijk) beleid; 
- hoofdstuk 3 bevat een beschrijving van de huidige situatie en autonome ont-

wikkelingen die plaatsvinden zonder dat het bestemmingsplan wordt vastge-
steld; 

- in hoofdstuk 4 wordt het voornemen beschreven en de alternatieven die 
daarbij aan de orde (kunnen) zijn; 

- hoofdstuk 5 bevat een vergelijking van de milieueffecten zonder het vaststel-
len van het nieuwe bestemmingsplan (de autonome situatie) en bij het uit-
voeren van het plan; 

- in hoofdstuk 6 wordt afgewogen welke mitigerende maatregelen kunnen 
worden getroffen om milieueffecten te voorkomen dan wel te reduceren; 

- de leemten in kennis en de opzet van een evaluatieprogramma worden aan 
de orde gesteld in hoofdstuk 7.  
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2. BELEIDSKADER EN RANDVOORWAARDEN 

2.   1. Rijksbeleid 

Structuurvisie Infrastructuur en ruimte (SVIR) 
Met de SVIR beperkt het Rijk zich tot de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid. Zij 
heeft deze gedefinieerd in 13 Nationale belangen. 
 
In de omgeving van het plangebied is het Rijk alleen nog actief betrokken bij na-
tuurdoelen die gemaakt zijn in internationaal verband (Natura 2000). In het plan-
MER worden de mogelijke effecten voor Natura 2000-gebied in beeld gebracht. 
 
Wet geurhinder en veehouderij 
In de Wet geurhinder en veehouderij zijn geurnormen en vaste afstanden opge-
nomen voor veehouderijen. Op basis van een gemeentelijke verordening kan bin-
nen bepaalde bandbreedte worden afgeweken van deze normen en afstanden 
(zie gemeentelijk beleid). De Wet geurhinder en veehouderij vormt het toetsings-
kader voor de uitbreiding van de stalruimte in het plangebied. 
 
Wet plattelandswoning 
Met de Wpl is het begrip plattelandswoning geïntroduceerd. In een bestem-
mingsplan kan een dergelijke woning een woonbestemming krijgen, terwijl vanuit 
milieutechnisch oogpunt dezelfde milieunormen als voor agrarische bedrijfswo-
ningen gelden. Indien van toepassing, zal bij het aspect geurhinder rekening wor-
den gehouden met deze wet. 
 
Handreiking co-vergisting 
In de handreiking worden 4 categorieën van mestvergisting onderscheiden. Bij ca-
tegorie D gaat het om co-vergisters waarbij in hoofdzaak producten van derden 
worden verwerkt. Omdat de binding met de eigen bedrijfsvoering daarbij niet 
aantoonbaar is, is voor deze vorm van co-mestvergisting maatwerk nodig. In het 
bestemmingsplan wordt geen ruimte geboden voor co-vergisters uit categorie D. 
Daarmee past het voornemen binnen het rijksbeleid voor mestvergisters. 
 
Programmatische aanpak stikstofdepositie (PAS) 
De PAS is gebaseerd op het principe van salderen: door generieke maatregelen te 
treffen en door stikstofruimte van stoppende agrarische bedrijven juridisch vast te 
leggen, wordt milieuruimte gecreëerd om nieuwe vergunningen te verlenen en 
gelijktijdig een verbetering van de natuurkwaliteit te realiseren. 
 
Omdat het PAS voorlopig nog niet definitief is en er geen concrete maatregelen 
voor het plangebied beschikbaar zijn, worden de gevolgen hiervan niet meege-
nomen in de stikstofscenario’s van dit planMER.  
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2.   2. Streekplan Fryslân en Verordening Romte 

Streekplan Om de kwaliteit van de Romte (2007) 
Met het Streekplan Om de kwaliteit van de Romte zet de Provincie in op het ver-
sterken van de ruimtelijke kwaliteit in de provincie. Deze kwaliteit komt tot stand 
door het versterken van de belevingswaarde, toekomstwaarde en gebruikswaarde 
van gebieden. Ten aanzien van stedelijke en recreatieve functies heeft de provin-
cie een bundelingsbeleid. De ontwikkelingsmogelijkheden afhankelijk zijn van het 
type kern. Wat betreft de landbouw zet de provincie in op een duurzame en vitale 
landbouwsector. Daarbij is ruimte voor schaalvergroting en, binnen bepaalde 
randvoorwaarden, verbreding van de bedrijfsvoering.  
 
Verordening Romte 
In de Verordening Romte zijn specifieke beleidregels opgenomen om het beleid 
uit het Streekplan te effectueren. De Verordening bevat in principe geen nieuw 
beleid. Onderstaand worden de belangrijkste beleidsonderwerpen voor het bui-
tengebied benoemd. 
 
Omvang agrarische bouwpercelen 
Ruimtelijke plannen bevatten geen nieuwe agrarische bouwpercelen of percelen 
groter dan 1,5 hectare. Nieuwe bouwpercelen of percelen groter dan 1,5 hectare 
zijn alleen toegestaan wanneer het agrarisch bedrijf zorgvuldig binnen de kern-
kwaliteiten van het landschap is ingepast en het bedrijf qua ontsluiting en milieu-
situatie in de omgeving past (artikel 3.3). Zie ook het beleid aangaande de Nije 
Pleats. 
 
Maatvoering agrarische bedrijfsgebouwen 
de goothoogte van stallen bedraagt ten hoogste 5 meter, tenzij kan worden ge-
motiveerd dat een grotere goothoogte inpasbaar is binnen de kernkwaliteiten van 
het landschapstype. Gestapelde stallen daarbij uitgezonderd (artikel 7.2). 
 
Mestvergisting en agrarische activiteiten gerelateerd aan de eigen bedrijfsvoering 
Bij agrarische bedrijven kunnen bedrijfsactiviteiten worden toegestaan die zijn ge-
relateerd aan de eigen agrarische bedrijfsvoering, daaraan ondergeschikt blijven 
en worden geconcentreerd op het eigen bouwperceel. Het betreft mestverwer-
king en/of vergisting, bewerking van agrarische producten.  
 
Nevenfuncties 
De volgende nevenactiviteiten worden toegestaan:  
- detailhandel in streekproducten; 
- zorg; 
- natuur- en landschapsbeheer; 
- lichte bedrijvigheid; 
- het verzorgen en onderbrengen van dieren;  
- kleinschalige horeca (artikel 7.1). 
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Kleinschalig kamperen 
Bij agrarische bedrijven, bedrijf of woningen mogen maximaal 15 standplaatsen, 
15 recreatiewoningen (in de bestaande bebouwing) of 10 trekkershutten worden 
gerealiseerd. 25 standplaatsen zijn toegestaan als een gemeente hier beleid op 
maakt (aangeeft in welke gebieden dit wel/niet is toegestaan) (artikel 6.2). 
 
Nije Pleats 
Door de provincie Fryslân is het Nije Pleats-project opgezet. De Nije Pleats (fries 
voor 'de nieuwe boerderij') heeft als doel om grote agrarische bouwpercelen in-
pasbaar te maken in het Friese landschap. Bij het realiseren van nieuwe agrarische 
bouwpercelen en het vergroten van bestaande bouwpercelen tussen 1,5 en 3,0 
hectare, wordt door middel van werksessies met betrokken partijen (initiatiefne-
mers, gemeente, provincie, landschapsarchitecten, en dergelijke) gezocht naar 
een zo goed mogelijke landschappelijke inpassing. 
 
Werkplan Weidevogels (2007-2013) 
In 2006 hebben de Gedeputeerde Staten van Fryslân het Werkplan Weidevogels 
vastgesteld. Met het werkplan wordt ingezet op het beschermen van gebieden die 
vanwege de rust en openheid geschikt zijn voor weidevogels. Bij plannen en pro-
jecten die leiden tot verstoring van dergelijke gebieden worden en niet op een 
andere plek kunnen worden gerealiseerd, moet compensatie worden gezocht. Dit 
kan door verwerving van gronden, agrarisch natuurbeheer of een geldelijke bij-
drage. Ontwikkelingen die leiden tot een verstoring van minder dan 0,5 hectare 
weidevogelgebied en uitbreidingen van agrarische bedrijven zijn uitgezonderd van 
deze compensatieregel. 
 
Grutsk op ‘e Romte 
In het Streekplan Fryslân 2007 Om de kwaliteit fan de Romte worden de ‘kern-
kwaliteiten’ van het cultuurhistorische erfgoed en het landschap beschreven. On-
der kernkwaliteiten wordt verstaan: ruimtelijke eigenschappen die zo uniek en ty-
perend zijn voor het Friese landschap, dat zij tezamen de ruimtelijke identiteit van 
Fryslân vormen. Het huidige Streekplan en de bijbehorende Verordening Romte 
Fryslân 2011 bevatten een beschrijving van de kernkwaliteiten. Het Streekplan 
kondigt een nadere uitwerking en waardering aan van deze kernkwaliteiten.  
 
Deze uitwerking en waardering gaan verder dan alleen een beschrijving van kern-
kwaliteiten: wat is er? Er wordt ook een richting aangegeven voor de toekomst: 
wat willen we er mee? Deze richtinggevende uitwerking heeft de provincie Fryslân 
gemaakt in de vorm van het document Grutsk op ‘e Romte (vanaf nu: Grutsk). In 
Grutsk wordt de ontwikkelingsrichting bepaald. Na overleg met gemeenten en 
andere partners in Fryslân zullen de inhoud en de status van Grutsk worden vast-
gesteld door Provinciale Staten.  
 
Het doel is behoud en verdere ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit door mid-
del van informeren, adviseren en inspireren. Op deze wijze verwacht de provincie 
Fryslân de doorwerking van de provinciale belangen in ruimtelijke plannen van 
gemeenten, rijk en provincie binnen Fryslân te borgen. Het plangebied ligt in het 
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deelgebied ‘Kleigebied Westergo’. De kenmerken van dit gebied komen nader aan 
de orde in paragraaf 5.11. 

2.   3. Gemeentelijk beleid 

Zolang de gemeente Sùdwest-Fryslân geen nieuw beleid heeft vastgesteld, blijft 
het beleid uit de voormalige gemeente Wymbritseradiel van toepassing. 
 
Structuurvisie 2020 Sneek & Wymbritseradiel Noord 
De gemeenten Wymbritseradiel en Sneek hebben samen de Structuurvisie 2020 
Sneek en Wymbritseradiel Noord opgesteld. De structuurvisie is op 12 april 2005 
door de gemeenteraad van Wymbritseradiel vastgesteld. In de structuurvisie is 
het ruimtelijk beleid van de gemeenten overwogen en waar mogelijk in overeen-
stemming gebracht. In de structuurvisie hebben de gemeenten de ook (ontwikke-
lings)kansen voor het stedelijke gebied van Sneek en vooral het landelijk gebied in 
de directe omgeving in hoofdlijnen uiteengezet.  
 
Wat betreft de (ontwikkelings)kansen van de agrarische bedrijfstak zijn bij de keu-
ze voor de inrichting van het gebied de ontwikkelingen in de bedrijfstak overwo-
gen. Verwacht wordt dat er in de periode tot 2020 sprake is van schaalvergroting 
waarbij de agrarische bedrijven zich vooral ontwikkelen tot grote grondgebonden 
melkveehouderijbedrijven. Ook zonder inbegrip van de schaalvergroting is het 
vervangen van de bestaande agrarische bedrijfsgebouwen noodzakelijk. 
 
Bestemmingsplan Buitengebied Wymbritseradiel (2010) 
Het plangebied is op dit moment juridisch-planologisch geregeld in het bestem-
mingsplan Buitengebied Wymbritseradiel. Op grond van dit bestemmingsplan zijn 
de gronden binnen het plangebied bestemd als Agrarisch. In de toelichting bij het 
bestemmingsplan is opgemerkt dat de uitbreiding van agrarische bedrijven vanaf 
een oppervlakte van twee hectare door middel van een ‘eigen’ bestemmingsplan 
mogelijk wordt gemaakt. Daarbij is maatwerk aan de orde. De gemeente wil al-
leen medewerking verlenen aan de uitbreiding wanneer sprake is van een goede 
landschappelijke inpassing van (de uitbreiding van) het agrarisch bedrijf. 
 
Op basis van overleg tussen de gemeente en de verzoeker moet de ruimtelijke 
uitgangspunten voor het agrarische erf worden bepaald. Dit betekent dat door de 
verzoeker een onderbouwing moet worden opgesteld voor: 
- de plaats van de gebouwen en bouwwerken op het erf; 
- de mogelijke uitbreiding in de periode na het uitvoeren van het (bouw)plan; 
- de ontsluiting van de bestaande en nieuwe (ook van mogelijke uitbreidingen 

in de periode na het uitvoeren van het (bouw)plan) gebouwen en bouwwer-
ken; 

- de randen van het agrarisch erf met de agrarische (cultuur)gronden (als voor-
beeld: door het aanleggen van een watergang), waarbij ook al de mogelijke 
uitbreiding in de periode na het uitvoeren van het (bouw)plan wordt overwo-
gen; 

- het toepassen van (vaste) bomen en struiken op het erf. 
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Bij de realisatie van nieuwe agrarische bedrijfserven of nieuwe stallen gaat de 
gemeente uit van de maatvoering van moderne stallen. Daarbij wordt een maxi-
male goot- en bouwhoogte aangehouden van respectievelijk 4,5 en 14 meter. Op 
grond van een afwijking bij omgevingsvergunning, is een goothoogte van ten 
hoogste 6,5 meter mogelijk. 
 
De gemeente zet in haar beleid in op een verdere schaalvergroting van (agrari-
sche) bedrijven door het bieden van mogelijkheden voor het vergroten van de 
hoofdfunctie. Daarnaast kan het bieden van mogelijkheden voor de verbreding 
van (agrarische) bedrijven bijdragen aan de economische vitaliteit van agrarische 
bedrijven. Voorwaarde hierbij is dat de nevenfunctie ondergeschikt is aan de 
hoofdfunctie. 
 
In beginsel biedt de gemeente geen mogelijkheden voor een tweede agrarische 
bedrijfswoningen. Een tweede agrarische bedrijfswoning is alleen mogelijk wan-
neer de noodzaak hiervoor zeer duidelijk is. 

2.   4. Conclusie voor het planMER 

Op basis van het bovenstaande worden de volgende conclusies benoemd voor het 
planMER. 
 
Ontwikkelingsruimte 
Wat betreft de ontwikkelingsmogelijkheden - en daarmee de afwegingsruimte 
voor alternatievenafweging - is het beleidskader als volgt van belang: 
- De omvang van het bouwperceel bedraagt maximaal 3 hectare. Bij bouwper-

celen groter dan 1,5 hectare is overleg op basis van de Nije Pleats-methodiek 
aan de orde (Verordening Romte); 

- Wat betreft mestvergisting worden alleen installaties toegestaan die onderge-
schikt zijn en gebonden aan de eigen (agrarische) bedrijfsvoering (Verordening 
Romte); 

- Ten aanzien van verblijfsrecreatie en nevenfuncties bij agrarische bedrijven, 
wordt alleen meegewerkt aan kleinschalige initiatieven. Voor minicampings 
bij agrarische bedrijven geldt een maximum van 25 standplaatsen (Verorde-
ning Romte); 

- Een tweede bedrijfswoning is alleen toegestaan, wanneer kan worden aange-
toond dat dit bedrijfstechnisch noodzakelijk is (gemeentelijk beleid). 
 

Het voornemen past binnen het beleid 
Door middel van het bestemmingsplan wordt de uitbreiding van het melkrund-
veehouderijbedrijf tot een oppervlakte van ongeveer 3 hectare mogelijk gemaakt. 
Ten behoeve van het bestemmingsplan, is in overleg met de provincie, gemeente 
en initiatiefnemer een landschappelijk inpassingsplan opgesteld. Dit inpassings-
plan is in de regels van het bestemmingsplan uitgewerkt. Op basis hiervan is een 
goede landschappelijke inpassing van het melkrundveehouderijbedrijf gewaar-
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borgd. Daarmee is invulling gegeven aan de Nije Pleats-methodiek voor grotere 
agrarische erven. 
 
In het bestemmingsplan is een beschrijving van het (bouw)plan opgenomen. 
Daarbij is onder andere de plaats van de gebouwen en bouwwerken op het erf 
uiteengezet. In november 2010 is een onderbouwing voor de noodzaak van de 
tweede bedrijfswoning opgesteld. De notitie is opgenomen in een bijlage bij de 
toelichting van het bestemmingsplan.  
 
Ten aanzien van de mestvergister geldt dat steeds gebruik wordt gemaakt van 
mest van het eigen bedrijf, waardoor de installaties ondergeschikt blijven aan de 
eigen bedrijfsvoering. Ook op dit punt wordt voldaan aan het Provinciaal beleid. 
 
Toetsingscriteria 
Beleidsmatig gezien zijn de onderstaande toetsingscriteria van belang voor het 
MER. De beoogde ontwikkelingen worden in ieder geval beoordeeld op deze pun-
ten: 
- De instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied Witte en Zwar-

te Brekken en Alde Feanen (Natuurbeschermingswet); 
- De landschappelijke kernkwaliteiten in het plangebied (Verordening Romte en 

Grutsk op ‘e Romte); 
- De mate van rust en openheid in gebieden die geschikt zijn voor weidevogels 

(Werkplan Weidevogels); 
- De mate waarin aan de vaste afstanden uit de Wet geurhinder en veehouderij 

kan worden voldaan (gemeentelijke geurverordening).  
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3. HUIDIGE SITUATIE EN AUTONOME ONTWIKKELING 

3.   1. Ontstaan van het landschap 

Als gevolg van de zeespiegelstijgingen na de laatste ijstijd, vond vanaf ongeveer 
2700 voor Christus sedimentatie plaats van zand en klei. Deze afzetting vond 
plaats op de pleistocene ondergrond bestaande uit keileem met daarop dekzand. 
Als gevolg van deze afzettingen ontstond er een veenpakket. Dit veenpakket werd 
vooral rond het begin van de jaartelling regelmatig overspoeld door het opdrin-
gende water van de Middelzee. Deze zee werd vanaf ongeveer 1000 na Christus 
omdijkt en vervolgens ingepolderd. Uiteindelijk slibde de Middelzee steeds verder 
dicht. 
 
Als gevolg van de lage ligging van het grondgebied zijn op veel plaatsen terpen 
opgeworpen. Sommige daarvan zijn in de 19e eeuw en aan het begin van de 20e 
eeuw afgegraven. Een andere karakteristiek in het landschap is dat er veel oude 
dijklichamen liggen en dat er een uitgebreid web van meren, vaarwegen en sloten 
aanwezig is. 
 
Het Middelzeegebied is een vrij jong landschap in Friesland, ontstaan na de ver-
landing en inpoldering van de voormalige Middelzee. Het landschap ten zuiden 
van de Middelzeedijk wordt gerekend tot de Hempolders. Ten zuiden van de Mid-
delzee lag een gebied met knippige kleiafzettingen, dat al bewoond werd voor de 
bedijkingen. Als gevolg daarvan komen er veel terpen voor. Vooral na de inpolde-
ring van de Middelzee kreeg dit gebied steeds meer problemen met de afvoer van 
overtollig water. Dit probleem werd nog eens versterkt door het water uit het 
aangrenzende Merengebied. Door het ontwerpen van binnendijken werden deze 
problemen opgelost en zo ontstond er ten zuiden van de voormalige Middelzee 
een aantal door dijken omgeven polders: de Hempolders. 
 
Hoewel het Middelzeegebied en de Hempolders een duidelijk andere ontwikke-
lingsgeschiedenis kennen, hebben ze wel min of meer dezelfde landschappelijke 
kwaliteiten. Deze kwaliteiten kunnen als de kernkwaliteiten van het gebied wor-
den bestempeld. Het landschap wordt gekenmerkt door een onregelmatige blok-
verkaveling. Belangrijke fysieke dragers in het gebied zijn de terpen, de vaarten en 
de (historische) dijken. 

3.   2. Context van het plangebied  

Tirns is een oud terpdorp precies op de rand van de voormalige Middelzee. Door 
het dorp loopt de voormalige Middelzeedijk. Ten noorden van deze dijk lag de 
voormalige Middelzee. Deze ligging op de rand van de Middelzee heeft de ont-
wikkeling en de structuur van Tirns in belangrijke mate gestuurd. Dwars door het 
dorp loopt de Ringdyk, de voormalige Middelzeedijk. Naast deze dijk vormen ook 
de Franekervaart en de opvaarten een belangrijk deel van de (historisch) ruimte-
lijke structuur. De Franekervaart loopt langs het zuidoosten van het dorp. Via op-
vaarten staan verschillende woningen met dit water in verbinding. 
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De kerk en de verhoogde begraafplaats met omringende beplanting completeren 
de historische structuur. Hieromheen lag van oorsprong de bebouwing die werd 
afgewisseld met open stukken weiland. De dorpskern wordt door het open land-
schap omgeven. Deze openheid, waar ook het plangebied in ligt, is tot in het dorp 
merkbaar. De openheid is essentieel voor de karakteristiek van Tirns. Op enkele 
plekken rond Tirns geeft opgaande beplanting een zekere beschutting en beslo-
tenheid, onder andere rond de kerk, het sportterreintje en aan de noordoost kant 
van het dorp. 
  

 
Figuur 2. De ligging van het plangebied ten opzichte van zijn omgeving 

 
Het plangebied ligt in het landelijk gebied ten zuiden van Tirns en ten noordwes-
ten van Sneek. Het plangebied wordt ontsloten via de Kilewierwei en de Ringdyk. 
Het plangebied ten opzichte van zijn omgeving is weergegeven in figuur 2.  
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In de directe omgeving van het plangebied liggen vooral woningen. Ook het dorp 
Tirns bestaat voor het grootste deel uit woningen. In het buitengebied rondom 
het plangebied komen vooral woningen en agrarische bedrijven voor. Ten zuid-
oosten van het plangebied, aan de Kilewierwei, ligt nog een melkveehouderij.  

3.   3. Huidige situatie 

In de huidige situatie is het ene deel van het plangebied in gebruik als melkveebe-
drijf inclusief een co-vergistings- en warmte-krachtkoppeling-installatie. Het ove-
rige deel is grasland. In de onderstaande figuur is de begrenzing van het plange-
bied indicatie weergegeven. 
 

 
Figuur 3. Huidige situatie – begrenzing aanpassen 

 
De huidige situatie betreft het melkveehouderijbedrijf van de familie Schaap. Dit 
is een modern melkveehouderijbedrijf met een vergunning voor 200 stuks melk-
vee (grootvee) en 100 stuks jongvee. Het bedrijf heeft circa 120 hectare grasland 
en 30 hectare maïsland. Het grootste deel van de landbouwgronden ligt op meer 
dan 1 kilometer afstand van het bedrijf.  
 
Er worden op dit moment 150 stuks melkvee gemolken. Het jongvee wordt op 
een andere locatie opgefokt en het grootste deel van de mechanisatie is in eigen 
handen. De koeien worden gemolken in een grote melkcarrousel. De melkcarrou-
sel en al het vee zijn in één grote stal ondergebracht. Een deel van de koeien heeft 
een speelweide, zodat ze bij mooi weer naar buiten kunnen. 
 
Sinds 2008 exploiteert de familie Schaap als neventak een co-
vergistingsinstallatie. In de vergister wordt op jaarbasis 27.000 ton biomassa ver-
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werkt. Het biogas dat in de co-vergister wordt geproduceerd, wordt door middel 
van Warmte-kracht-koppelingsinstallaties omgezet naar elektriciteit (groene 
stroom) en warmte. De groene stroom wordt ter plaatse getransformeerd naar 
10.000 volt en kan hiermee via het regionale netwerk worden gedistribueerd. De 
warmte wordt voor eigen gebruik toegepast.  

3.   4. Autonome ontwikkelingen 

Met het oog op mogelijke cumulatie van milieueffecten moet in een planmer re-
kening worden gehouden met andere ontwikkelingen in de omgeving van het 
plangebied. In dit kader zij de volgende twee ontwikkelingen van belang: 
- door de gemeente Súdwest-Fryslân wordt een nieuw bestemmingsplan voor 

het buitengebied voorbereid (voor zover daar door de voormalige gemeenten 
nog geen bestemmingsplan is vastgesteld). De nieuwbouwruimte voor agrari-
sche bedrijven die in dit nieuwe bestemmingsplan wordt geboden, leidt mo-
gelijk tot een stapeling (cumulatie) van milieueffecten op het gebied van stik-
stofdepositie. Omdat het planMER voor het nieuwe bestemmingsplan bui-
tengebied waarschijnlijk nog niet beschikbaar is, wordt deze stapeling van ef-
fecten in het planMER voor de Kilewierwei 1 kwalitatief beschouwd;  

- bij Tirns, tussen de Thaborweg en de Franekervaart, zijn (op termijn) uitbrei-
dingsplannen aan de orde. In het planMER wordt aandacht besteed aan de 
(mogelijke) hinder die voor deze nieuwbouwlocatie kan ontstaan. 
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4. VOORNEMEN EN ALTERNATIEVEN 

4.   1. Inleiding 

De kern van een milieueffectrapportage bestaat uit het vergelijken van de auto-
nome ontwikkeling - de situatie zonder vaststellen van het bestemmingsplan - 
met de toekomstige situatie. Van belang is dat in ieder geval de referentiesituatie 
en de maximaal mogelijke milieueffecten in beeld worden gebracht.  
 
Op basis van de mer-regelgeving is het verplicht om een referentiesituatie in 
beeld te brengen. Naast de referentiesituatie worden de milieueffecten van het 
voornemen in beeld gebracht. Tot het voornemen worden ook de wijzigings- en 
afwijkingsbevoegdheden uit het plan gerekend. Het voornemen is beschreven in 
paragraaf 4.3. 
 
Op basis van de Wet milieubeheer moeten reële alternatieven worden onderzocht 
die kunnen leiden tot een belangrijk verschil in milieueffecten. Reëel betekent dat 
de alternatieven realistisch en uitvoerbaar moeten zijn. Daarnaast moeten onder-
zochte alternatieven leiden tot een daadwerkelijk onderscheid in milieueffecten. 
Alternatieven kunnen per milieuaspect verschillen.  

4.   2. Referentiesituatie 

De referentiesituatie is de situatie waarbij geen nieuw bestemmingsplan buiten-
gebied wordt vastgesteld. De referentiesituatie fungeert als ijkpunt, waarmee de 
milieueffecten van het voornemen worden vergeleken. De referentiesituatie be-
staat uit:  
- de huidige feitelijke situatie: alle vergunde activiteiten die zijn gerealiseerd, 

uitgezonderd illegale activiteiten (paragraaf 3.3); 
- de toekomstige zekere ontwikkelingen binnen en buiten het plangebied: dit 

zijn bestemde en vergunde activiteiten die zeker binnenkort ingevuld worden 
(paragraaf 3.4);  

- generieke, planoverstijgende ontwikkelingen, zoals normen die voortvloeien 
uit het Besluit huisvesting ammoniakemissie veehouderij of het Nationaal Sa-
menwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (autonome ontwikkelingen). 

 
In de onderstaande figuur is het onderscheid tussen referentiesituatie en voor-
nemen schematisch weergegeven. 

 
Figuur 4. Onderscheid tussen referentiesituatie en voornemen 
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In dit MER wordt voor vrijwel alle milieuaspecten de huidige feitelijke situatie 
aangehouden als referentiesituatie. Het gaat om de situatie waarbij 150 stuks 
melkvee worden gemolken en een vergistingsinstallatie wordt geëxploiteerd.  
 
Uit jurisprudentie blijkt dat bij toetsing aan de Natuurbeschermingswet, rekening 
moet worden gehouden met de maximale planologische situatie. In het kader van 
de vergunningverlening wordt daarbij vergeleken met de vergunde (of gemelde) 
milieusituatie op het moment van het aanmelden van het Natura 2000-gebied. In 
het kader van Nbwet-toets voor het bestemmingsplan is de jurisprudentie niet 
eenduidig. De Raad van State lijkt een andere lijn aan te houden voor bestem-
mingsplannen Buitengebied en voor (postzegel)bestemmingsplannen voor indivi-
duele veehouders, hetgeen veel meer overeenkomt met een vergunningaanvraag. 
In een uitspraak voor een postzegelbestemming in de gemeente Markelo, wordt 
aangegeven dat mag worden uitgegaan van de vergunde situatie 2.  
 
Voor het aspect stikstofdepositie wordt daarom de vergunde situatie van 200 
stuks melkvee en 100 stuks jongvee als referentiesituatie genomen. 

4.   3. Beschrijving van het voornemen 

Het voornemen betreft de uitbreiding van het melkveebedrijf en het verder be-
nutten van de capaciteit van de co-mestvergisitingsinstallatie. Het voornemen be-
staat uit het slopen en nieuw bouwen van een melkveestal. In de stal kunnen 450 
stuks melkvee worden gehouden. Ook worden twee sleufsilo’s toegevoegd.  
 
Tot slot kan de aanvoerhoeveelheid van co-producten voor de mestvergistingin-
stallatie verder worden verhoogd, omdat de mestproductie van het bedrijf ook 
toeneemt. Op jaarbasis zal 55.000 ton biomassa worden vergist. Nieuwbouw is op 
dit punt niet aan de orde. Door middel van een opwaardeerinstallatie, kan het 
groene gas ook rechtstreeks worden toegevoegd aan het regionale aardgasnet-
werk (8 bar-leiding naar Sneek). Het vermogen van de biogasinstallatie kan daar-
door worden opgeschaald tot 1,7 MW Elektrisch. De nieuwe installatie levert in 
theorie voldoende stroom  voor circa 4000 huishoudens.  
 
In onderstaande figuur is de toekomstige opzet van het perceel en de verbeelding 
van het vast te stellen bestemmingsplan weergegeven. 
 

                                                
2)  Het betreft hier de uitspraak van 1 mei 2013, ten behoeve van behoeve van een var-

kenshouder nabij Markelo. Referentienummer 201202866/1/R1 
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Figuur 5. Verbeelding van het ontwerpbestemmingsplan 

 
 
 

 
Figuur 6. Landschappelijk Kilewierwei 1 
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Figuur 7.  Voorgenomen inrichting terrein 

4.   4. Alternatievenontwikkeling 

De kern van een mer-procedure bestaat uit het vergelijken van de een referentie-
situatie - de situatie zonder vaststellen van het nieuwe bestemmingsplan - met de 
situatie die kan ontstaan na vaststelling van het bestemmingsplan. Op grond van 
de mer-regelgeving moeten in een planMER, indien nuttig en noodzakelijk, alter-
natieven, varianten of scenario’s worden onderzocht. Daarbij zijn alleen alterna-
tieven die daadwerkelijk kunnen worden gerealiseerd en alternatieven die leiden 
tot een verschil in milieueffecten interessant om met elkaar te vergelijken. In het 
MER dient in ieder geval een vergelijking plaats te vinden tussen de referentiesi-
tuatie (het nulalternatief) en het beoogde voornemen. 
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Voor het beschrijven van alternatieven is van belang te weten welke bedrijfsdoel-
stellingen worden nagestreefd. Na een afweging van de zoekrichting voor moge-
lijke alternatieven, worden de beoogde onderzoeksalternatieven beschreven. 
 
Aangezien het bestemmingsplan wordt gebruikt om de ruimtelijke situatie te re-
guleren, gaat het voornamelijk om alternatieven met een ruimtelijke component. 
Er kan worden gedacht aan alternatieve locaties, een andere invulling van het 
programma of verschillende inrichtingsvarianten. Om te komen tot reële alterna-
tieven zal eerst worden verkend in hoeverre het voornemen bestaat uit vast-
staande dan wel variabele elementen. 
 
Bedrijfsdoelstelling 
De doelstellingen van het bedrijf Schaap Bio-energie zijn gericht op: 
- Continuïteit van de bedrijfsvoering; 
- Het maken van winst; 
- Een maatschappelijk verantwoorde en duurzame bedrijfsvoering, waaronder 

het voldoen aan de dierenwelzijnseisen. 
 
Om deze doelstellingen te verwezenlijken zet het bedrijf in op:  
- Verhoogde melkproductie; 
- Doorontwikkeling van de activiteit mestvergisting; 
- En in de toekomst wellicht het uitoefenen van andere nevenfuncties. 
  
Geen locatiealternatief 
De landerijen zijn gelegen in de omgeving van de locatie. Verplaatsing van het 
huidige melkveehouderijbedrijf is niet aan de orde. Een huiskavel heeft immers de 
voorkeur. Bovendien zou het verplaatsen van de veehouderij gepaard gaan met 
kapitaalvernietiging. De locatie is daarmee een vaststaand element en alternatie-
ve locaties zijn daarom niet aan de orde.  
 
Inrichtingsalternatieven 
In overleg met het bevoegd gezag is een landschappelijk inrichtingsplan gemaakt. 
De inrichting van het bedrijf is afgestemd op de huidige inrichting en het land-
schappelijk inrichtingsplan 3) dat is gemaakt. Daarmee is ook de inrichting een 
vaststaand element en zijn inrichtingsvarianten niet aan de orde. 
 

Nije Pleats 
Door de provincie Fryslân is het Nije Pleats-project opgezet. De Nije Pleats (fries voor 
'de nieuwe boerderij') heeft als doel om grote agrarische bouwpercelen inpasbaar te 
maken in het Friese landschap. Bij vergroting van agrarische bedrijven wordt door mid-
del van werksessies met betrokken partijen (initiatiefnemers, gemeente, provincie, 
landschapsarchitecten, en dergelijke) gezocht naar een zo goed mogelijke landschappe-
lijke inpassing. Voor dit perceel heeft een dergelijke sessie met het kwaliteitsteam ruim-
te van de provincie Fryslân plaatsgevonden. Naar aanleiding van dit gesprek is een land-
schappelijk inpassingsplan opgesteld (Bügel Hajema, 13 februari 2014). 

 
                                                
3) ‘Landschappelijk inpassingsplan Kilewierwei 1 in Tirns’, Bügelhajema Adviseurs, 13 fe-

bruari 2014 
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In de toekomst kunnen plannen aan de orde kunnen zijn om verder uit te breiden 
binnen het bouwperceel dat in het nieuwe bestemmingsplan wordt opgenomen. 
De marktomstandigheden bepalen daarbij of verdere uitbreiding van de melkvee-
stapel aan de orde is, of dat wordt ingezet op verbreding van de activiteiten. Zo-
doende wordt voorgesteld om naast de referentiesituatie en het voornemen een 
alternatief te onderzoeken waarbij wordt uitgegaan van een maximale invulling. 
 
Zodoende worden in het planMER de volgende onderzoekssituaties met elkaar 
vergeleken:  
4. De referentiesituatie: de milieueffecten indien het nieuwe bestemmingsplan 

niet wordt vastgesteld en de huidige veestapel wordt gehandhaafd; 
5. Het voornemen: de effecten van de beoogde uitbreiding naar 450 stuks melk-

vee en verruiming van de mogelijkheden voor mestvergisting; 
6. Alternatief maximale invulling: de maximaal mogelijke effecten die het nieuwe 

bestemmingsplan toelaat. 

4.   5. Maximale invulling 

Op grond van jurisprudentie moet bij het doorlopen van een planmer-procedure 
voor een bestemmingsplan rekening worden gehouden met de planologische mo-
gelijkheden die in een plan worden geboden. Naast het voornemen, moeten 
daarom ook de (mogelijke) milieueffecten van toekomstig mogelijke wijzigingen in 
beeld worden gebracht.  
 
Niet alle planologische mogelijkheden uit het voorontwerpbestemmingsplan 
brengen belangrijke milieueffecten met zich mee. Bovendien zijn de mogelijkhe-
den uit het bestemmingsplan ook niet stapelbaar. Waar een stal wordt gebouwd, 
kan immers geen tweede bedrijfswoning worden gebouwd. In het MER zal daar-
om aandacht worden besteed aan de volgende maatgevende activiteiten: 
- Doorontwikkeling van het melkveebedrijf, waarbij de 3 hectare maximaal 

wordt benut voor het houden van melkvee. Aan de zuidzijde van het nieuw in 
te richten bouwperceel is nog uitbreidingsruimte beschikbaar. De initiatief-
nemer heeft aangegeven op termijn ook het jongvee op het perceel te willen 
huisvesten. Aangenomen wordt dat het perceel nog ruimte biedt voor het 
huisvesten van 400 stuks jongvee 4); 

- Het realiseren van een kleinschalig kampeerterrein van maximaal 25 stand-
plaatsen. Deze activiteit kan ten opzichte van het voornemen extra milieuef-
fecten met zich meebrengen voor het landschap, omdat de standplaatsen 
(deels) buiten het bouwperceel mogen worden opgericht; 

- In de maximale situatie wordt in de mestvergister 66.000 ton biomassa ve-
werkt. 
 

                                                
4)   Hierbij is gekeken naar percelen met een vergelijkbare omvang in Friesland. Erva-

ring leert dat op een bouwpercelen met een oppervlakte van 3 hectare 450 stuks 
melkvee en 400 stuks jongvee worden gehouden. Op het voorliggende perceel kan 
dit worden gezien als een worst case-scenario, omdat het bedrijf ook een co-
mestvergistingsinstallatie exploiteert, waarbij de vergistingstanks en de opslag van 
co-producten ruimte in beslag neemt. 
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Figuur 8. In het nieuwe perceel is nog beperkte groeiruimte aanwezig 

 
De volgende mogelijkheden die in het bestemmingsplan worden geboden hebben 
een beperkte milieu-uitstraling en worden in het planMER daarom buiten be-
schouwing gelaten: 
- Het oprichten van een tweede bedrijfswoning; 
- Omvorming naar een gebruiksgerichte paardenhouderij (paardenpension, 

geen manegebedrijfsactiviteiten). Deze activiteit heeft minder of gelijkwaar-
dige gevolgen voor het milieu als de doorontwikkeling van het melkveebedrijf 
en kan daarom buiten beschouwing worden gelaten; 

- Stalling en/of opslag van vaartuigen of kampeermiddelen; 
- Boerderijwinkel ten behoeve van verkoop van voornamelijk streekproducten 

met een netto vloeroppervlakte van ten hoogste 100 m2; 
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- Paardenbakken (afwijking). Deze activiteit is qua milieu-uitraling veel beperk-
ter dan de maatgevende activiteit(en): doorontwikkeling van het melkveebe-
drijf en het oprichten van een kleinschalig kampeerterrein. 

 
Bij de maximale invulling is verdere verhoging van de hoeveelheid vergistingsma-
teriaal niet aan de orde, omdat de installatie bij het voornemen zijn maximale ca-
paciteit heeft bereikt. 
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4.   6. Samenvatting alternatieven 

In de onderstaande tabel wordt aangegeven welke activiteiten per alternatief worden meegenomen. 
 

Onderdeel Referentiesituatie (bestaande situatie + autonome ont-
wikkelingen) 

Voornemen Maximale mogelijkheden 

Stalruimte Er wordt uitgegaan van de feitelijk bestaande situatie, 
waarin 150 stuks melkvee worden gehouden. Bij de toet-
sing aan de Natuurbeschermingswet wordt rekening ge-
houden met de vergunde situatie van 200 stuks melkvee 
en 100 stuks jongvee. 

De realisatie van een nieuwe melkrundveestal ter ver-
vanging van de thans bestaande stal met bijbehorende 
melkfaciliteit(en). Maximaal aantal stuks vee: 450 melk-
rundvee (koeien). Oppervlakte: circa 96,00 x 38,00 me-
ter. Goot- en nokhoogte circa 4,5 en 12,00 meter. 

Opvulling van het overige bouwper-
ceel met melkveestallen. 450 stuks 
volwassen melkvee en 400 stuks 
jongvee 

Werktuigenber-
ging annex op-
slagloods 

Bestaande werktuigberging. Bestaande werktuigberging. Bestaande werktuigberging. 

Bedrijfswoning Bestaande woning. Bestaande woning blijft. Mogelijkheid om een tweede be-
drijfswoning op te richten (blijft bui-
ten beschouwing). 

Overige bebou-
wing 

Mestbassin met een opslagcapaciteit  circa 5.000 m3. Be-
staande garage ten zuidoosten van de stelpboerderij. 

Slopen van de bestaande garage. Herindeling van de 
sleufsilo’s. 

Hetzelfde als in het voornemen. 

WKK-installatie Installaties ten behoeve van energieopwekking: 
- Het (bij)plaatsen van een (derde) WKK-installatie bin-

nen de bestaande WKK-ruimte; 
- Twee bestaande WKK-installatie (345 kWe per stuk) 
- Nieuwe WKK-installatie met vermogen van 345 kWe 
- Opslagtank hydrolyse (2.200 m3) 

Dezelfde installaties. 
 
 

Dezelfde installaties. 
 

Co-
vergistingsinstal-
latie * 

Na de reeds aangevraagde uitbreiding bestaat de vergis-
ter uit de volgende onderdelen: 
- Bestaande  opslagtank ten behoeve van de vergisting 

(Ø 22,00 meter capaciteit 2.200 m3). 
- Bestaande opslagtank ten behoeve van de navergis-

ting (Ø 12,00 meter, capaciteit 1.200 m3)  
- ‘Pasteurisatieruimte’ 

Dezelfde installaties. Alleen verruiming van de aanvoer-
hoeveelheid mest en co-producten (55.000 ton biomas-
sa op jaarbasis)  
 

66.000 ton biomassa op jaarbasis (in 
dezelfde installaties) 
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- Een nieuwe vergister (op het terrein ten oosten van 
de bestaande navergister). 

- Nieuwe tank ten behoeve van de vergisting (Ø circa 
30 meter, capaciteit 3.500 m3). 

- Het plaatsen van een tweetal zogenaamde ‘Biogas’ 
(opwaardeer) installaties op het zuidelijk deel van het 
bedrijfsterrein tussen de (uit te breiden) werktuigen-
berging en de bestaande WKK-ruimte. 

Overige ge-
bruiksmogelijk-
heden 

- - Oprichten van een kleinschalig kam-
peerterrein. 

Tabel 3 Overzicht van de alternatieven  
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5. MILIEUEFFECTEN 

5.   1. Effectbeoordeling 

Beoordelingscriteria 
Om de effecten met elkaar te kunnen vergelijken, worden deze beoordeeld op ba-
sis van de volgende schaal: 
++ zeer positief ten opzichte van de referentiesituatie 
+ positief ten opzichte van de referentiesituatie 
0/+ licht positief ten opzichte van de referentiesituatie 
0 neutraal 
0/- licht negatief ten opzichte van de referentiesituatie 
- negatief ten opzichte van de referentiesituatie 
-- zeer negatief ten opzichte van de referentiesituatie 
 
Waar effecten tijdelijk zijn, wordt dit aangegeven met een ‘t’. 

5.   2. Verkeershinder 

5.2.1. Toetsingskader 

Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient te worden bekeken of de extra verkeersinten-
siteit die wordt gegenereerd, kan worden afgewikkeld over het bestaande we-
gennet. Het aspect geluidhinder (inclusief hinder van verkeersbewegingen), wordt 
overigens behandeld in de volgende paragraaf. 
 
5.2.2. Effectbeschrijving 

Referentiesituatie 
Verkeersproductie 
Het grootste deel van de verkeersbewegingen is gerelateerd aan de agrarische 
bedrijfsvoering en de werking van de mestvergisitingsinstallatie (reguliere be-
drijfssituatie):  
- het aanvoeren van stro, hooi, voer en kunstmest; 
- aan-/afvoer van melkrundvee en jongvee; 
- beheer en onderhoud van landerijen; 
- aan-/afvoer co-producten. 
 
Er zijn ook nog activiteiten die alleen in een bepaalde periodes van het jaar 
plaatsvinden. Het gaat om de volgende activiteiten: 
- aanvoer van (kuil)gras (5x jaar à 3 dagen);  
- aanvoer van snijmaïs (1x jaar à 2 dagen; 
- het uitrijden van mest (5-6x jaar à 1 dag).  
 
In de onderstaande tabellen is weergegeven welke verkeersintensiteiten aan de 
orde zijn tijdens de reguliere bedrijfssituatie (RBS) en tijdens incidentele bedrijfssi-
tuaties (IBS). Daarbij wordt een onderscheid gemaakt in verkeersbewegingen die 
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kunnen worden toegeschreven aan het houden van melkvee en mestvergistings-
installatie. 
 

  
Alternatieven  
  

  
(Melk- )rundvee-
houderij 

  
Mestvergistingsinstallatie 

  
Totale inrichting 

Personen-
auto’s 

Zwaar 
verkeer 

Personenauto’s Zwaar ver-
keer 

Personenauto’s Zwaar 
verkeer 

Referentiesituatie 8 6 (-) 4 8 10 
Voornemen 8 7 (-) 10 8 17 
Maximale invul-
ling 

8 7 (-) 10 8 17 

Tabel 4 Verkeersaantrekkende werking in de reguliere bedrijfssituatie (per etmaal) 

  
 Alternatieven 
  
  

  
(Melk-)rundveehouderij 

  
Mestvergistingsinstallatie 

  
Totale inrichting 

Personenauto’s 
Zwaar ver-
keer Personenauto’s 

Zwaar 
verkeer Personenauto’s 

Zwaar 
verkeer 

Referentiesituatie 8 27 (-) 4 8 31 
Voornemen 8 47 (-) 10 8 57 
Maximale invulling 8 52 (-) 10 8 62 

Tabel 5 Verkeersaantrekkende werking in drukke periodes (per etmaal) 

 
Ontsluiting 
Het grootste deel van de verkeersbewegingen wordt afgewikkeld via de Ringdyk. 
Er is geen sprake van inrichtingsgebonden vrachtverkeer door de kern van het 
dorp Tirns. Het bedrijf maakt gebruik van vaste vervoerders en heeft vaste routes 
die het dorp mijden. Bovendien heeft de inrichting geen landbouwgronden aan 
‘de andere kant’ van het dorp Tirns waardoor er ook vrijwel geen landbouwver-
keer door de dorpskern van en naar de inrichting komt. Tot slot vindt een beperkt 
aantal verkeersbewegingen voor het bewerken van eigen landerijen vinden voor 
een klein deel plaats via de Kilewierwei. 
 
Bij de berekeningen in het MER wordt daarom primair gekeken naar het wegvak 
van de Ringwei in zuidelijke richting. 
 
De Ringdyk weg heeft een lokale ontsluitingsfunctie. Ter hoogte van het plange-
bied heeft de weg een lage verkeersintensiteit en wordt het alleen gebruikt voor 
verkeer van en naar Tirns. Verder naar het zuiden wordt het verkeer vanaf de 
Huniadyk aangetakt op de Ringdyk. Er geldt een maximale snelheid van 60 km per 
uur. De Ringdyk is daarom maatgevend voor het aspect verkeershinder. 
 
Van de Ringdyk zijn geen telgegevens beschikbaar. Wel is op basis van het regio-
naal rekenmodel bekend dat in 2022 circa 600 motorvoertuigen per etmaal 
(mtv/etm) over de Thaborwei rijden. Omdat de Thaborwei de verlengde route is 
van de Ringdyk en er geen afslagen zijn richting andere bestemmingen, wordt 
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aangenomen dat de verkeersintensiteit op de Ringdyk in dezelfde orde van grote 
ligt.  
 

 Verkeersintensiteit 
Ringdyk per etmaal 
(representatieve be-
drijfssituatie) 

Toe-
name 
(%) 

Verkeersintensi-
teit Ringdyk per 
etmaal  (afwijken-
de bedrijfssituatie) 

Toena-
me (%) 

Autonome verkeers-
ontwikkeling (2024) 

600 - 600 - 

Voornemen 625 4,2% 665 10,8% 
Maximaal 625 4,2% 670 11,7% 

Tabel 6 Aantal verkeersbewegingen over de Ringdyk in de autonome situatie, de represen-
tatieve situatie en drukke periodes  

 
Voornemen 
In het voornemen zijn nog steeds 8 voertuigbewegingen met personenauto’s per 
dag aan de orde. Het aantal voertuigbewegingen met zware voertuigen (trekkers 
en vrachtwagens) is toegenomen tot 17 per etmaal, waarbij 10 motorvoertuigbe-
wegingen ten behoeve van de mestvergistingsinstallatie plaatsvinden (in plaats 
van 4). Dit heeft te maken met de verhoogde aan en afvoer van co-producten.  
 
De bovenstaande tabel laat zien dat de verkeersintensiteit op de Ringdyk met 
4,2% toeneemt tijdens de representatieve bedrijfssituatie en 10,8% tijdens de 
drukke periodes. Op basis van CROW-publicatie 164 geldt voor 60 km/h-wegen in 
het buitengebied een capaciteit van 1.150 mvt/etmaal op wegen met een weg-
breedte van 5,0 m (CROW, 2002). Geconcludeerd wordt dat de totale verkeers-
toename zonder problemen kan worden afgewikkeld over de Ringdyk.  
 
Maximale mogelijkheden 
In de maximale situatie is het aantal voertuigbewegingen met personenauto’s en 
zwaar verkeer gelijk aan het voornemen. Er zijn geen extra verkeersbewegingen 
aan de orde ten behoeve van de mestvergister. Wel zijn er in de drukke periodes 
verschillen aan de orde (zie tabel 5). Verkeer ten behoeve van de mestvergister is 
precies gelijk aan het voornemen. Naar verwachting kan deze extra verkeers-
stroom probleemloos worden toegevoegd aan de Ringdyk en lost het op in het to-
tale verkeersbeeld. 
 
5.2.3. Effectbeoordeling 

In de onderstaande tabel worden de beoordeling van de effecten op het gebied 
van verkeershinder samengevat. 
 

Beoordeelde cri-
teria 

Effectenbeschrijving (samenvattend) Voornemen Maximale 
invulling 

Verkeershinder 
als gevolg van ex-
tra verkeersbe-
wegingen 

Het verkeer kan zowel bij het voor-
nemen als bij de maximale invulling 
zonder problemen worden afgewik-
keld over de RIngdyk 

-/0 -/0 
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Tabel 6 Effectbeoordeling verkeershinder 

5.   3. Geluidhinder 

5.3.1. Toetsingskader 

Het toetsingskader voor geluidhinder van inrichtingen die in ‘belangrijke mate ge-
luidshinder’ kunnen veroorzaken, is vastgelegd in de Wet geluidhinder. Voor ove-
rige inrichtingen gelden de algemene regels uit het Activiteitenbesluit of wordt de 
maximale geluidsbelasting vastgelegd in een milieuvergunning, indien het een mi-
lieuvergunningsplichtig bedrijf betreft.  
 
Directe hinder 
Bij de toetsing van vergunningplichtige bedrijven wordt gebruik gemaakt van de 
Handreiking industrielawaai en vergunningverlening (VROM, 1998 hierna Hand-
reiking). Bij industrielawaai wordt gekeken naar de gemiddelde geluidsbelasting 
over een lange periode (langtijdgemiddelde) en naar pieklawaai (maximaal ge-
luidsniveau). Daarnaast wordt een onderscheid gemaakt voor de geluidsbelasting 
in de dag-, avond- en nachtperiode. De richtwaarden zijn weergegeven in de on-
derstaande tabel. Voor agrarische bedrijfswoningen in landelijk gebied kan van de 
richtwaarden worden afgeweken. 
 

Landelijke omgeving dag avond nacht 
Richtwaarde langtijdgemiddelde ge-
luidsniveau 

40 dB(A) 35 dB(A) 30 dB(A) 

Etmaalwaarde langtijdgemiddelde ge-
luidsniveau 

50 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A) 

Maximaal geluidsniveau 70 dB(A) 65 dB(A) 60 dB(A) 

Tabel 7 Richtwaarden en grenswaarden geluidsbelasting 

 
De richtwaarden voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau worden geza-
menlijk uitgedrukt in een etmaalwaarde. Deze waarde bedraagt 40 dB(A). Door 
het bevoegd gezag (de gemeente) kan worden afgeweken van deze richtwaarden. 
Daarbij wordt een etmaalwaarde van 55 dB(A) aangehouden als grens. 
 
Tot slot dient te worden bekeken of er ten opzichte van de eerder vergunde situa-
tie als gevolg van de nieuw te vergunnen situatie sprake is van verhoging van de 
(indirecte) geluidshinder als gevolg van verkeer van en naar de inrichting. 
 
Indirecte hinder 
Voor de toetsing van indirecte geluidhinder als gevolg van verkeersbewegingen 
wordt de zogenaamde Schrikkelcirculaire 5) gehanteerd. Op basis van de circulaire 
geldt een voorkeurgrenswaarde van 50 dB(A) en een maximale grenswaarde van 
65 dB(A) op de gevels van woningen. 

                                                
5)  Circulaire inzake geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de in-

richting; beoordeling in het kader van de Wet milieubeheer, d.d. 29 februari 1996. 
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5.3.2. Effectbeschrijving 

Referentiesituatie 
Door middel van een akoestische berekening is voor een aantal woningen en een 
aantal vergunningpunten in beeld gebracht welke geluidsbelasting het bedrijf op 
dit moment met zich meebrengt (zie bijlage 6). Daarbij wordt een onderscheid 
gemaakt tussen de: 
- De representatieve bedrijfssituatie (RBS); 
- De incidentele bedrijfssituatie (IBS); 
- De representatieve en incidentele bedrijfssituatie gezamenlijk (RBS +) 
 
De berekening laat zien dat de bedrijfsactiviteiten het langtijdgemiddelde geluids-
niveau ter plaatse van één woning (Ringdyk 3) de richtwaarde voor het landelijk 
gebied overschrijdt; een etmaalwaarde van 41 dB(A) (zie figuur 8).  
 
Met een etmaalwaarde van 41 dB(A) is absoluut gezien nog steeds sprake van een 
zeer laag geluidsniveau. In een stedelijke omgeving wordt immers een geluidsni-
veau van 50 dB(A) gehanteerd als voorkeursgrenswaarde voor industrielawaai. 
Ook de uiterste grenswaarde ligt aanmerkelijk hoger (65 dB(A)). 
 

 
Figuur 9. Berekende waarden langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAR,LT) 

 
Wat betreft het maximale geluidsniveau van de inrichting en de indirecte hinder 
van verkeersbewegingen van en naar de inrichting, voldoet het bedrijf ter plaatse 
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van woningen aan de richtwaarden voor het landelijk gebied; 60 dB(A) en 50 
dB(A).  
Wel wordt in de referentiesituatie het maximale geluidsniveau op één van de be-
staande vergunningpunten beperkt overschreden (niveau is 62 dB(A)). Het betreft 
hier toetsingspunten die in het weiland liggen en akoestisch gezien minder rele-
vant zijn dan het geluidsniveau bij omliggende woningen. 
 

 
Figuur 10. Berekende waarden maximaal geluidsniveau (LAmax) 

 

 
Figuur 11. Indirecte hinder ter plaatse van de Ringdyk 3 
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Figuur 12. Incidentele hinder ter plaatse van de Ringdyk 5 

 
Voornemen 
Bij uitvoering van het voornemen neemt het langtijdgemiddelde geluidsniveau ter 
plaatse van drie nabijgelegen woningen toe met 1 à 2 dB(A) (zie figuur 8). Naast 
de Ringdyk3, is ook bij de Rindyk 2 en de Ringdyk 5 een beperkte overschrijding 
van de richtwaarde aan de orde. Het betreft toename van de geluidsbelasting die 
voor het oor niet of nauwelijks valt waar te nemen.  
 
Wat betreft de maximale geluidsnormen, voldoet het voornemen ter plaatse van 
woningen ruimschoots aan de richtwaarden voor het landelijk gebied. Er blijft wel 
sprake van een lichte overschrijding van de richtwaarde op het bestaande ver-
gunningpunt (zie figuur 9). Bij het voornemen ligt deze overschrijding van de 1 
dB(A) lager dan in de referentiesituatie, omdat de ruimtelijke opzet van het per-
ceel iets gunstiger is. De nieuwe gebouwen schermen het geluid enigszins af. 
 
Wat betreft indirecte hinder wordt de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) ter 
plaatse van de Ringdyk 3 met 2 dB(A) overschreden als rekening wordt gehouden 
met de representatieve en incidentele bedrijfssituatie (RBS+). Ter plaats van de de 
Ringdyk 5 (en de Ringdyk 2) is deze overschrijding niet aan de orde (zie figuur 11). 
 

 
Figuur 13. Nabijgelegen woningen 
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De beperkte toename van de geluidsbelasting wordt gewaardeerd als een beperkt 
effect. In bijlage 8 wordt uiteen gezet waarom de beperkte overschrijdingen van 
de richtwaarden in dit specifieke geval aanvaarbaar kan worden geacht en waar-
om het treffen van maatregelen niet kosteneffectief of stedenbouwkundig ver-
antwoord wordt geacht.  
 
Maximale mogelijkheden 
Ook bij de maximale benutting neemt de geluidsbelasting bij het langtijdgemid-
delde beoordelingniveau maximaal 1 á 2 dB(A) toe ten opzichte van de referentie-
situatie (zie figuur 8). Nieuwe bedrijfsactiviteiten bij dit alternatief concentreren 
zich aan de achterzijde van het erf, waardoor er qua geluidsbelasting vrijwel geen 
verschil met het voornemen wordt berekend.  
 
Wat betreft de maximale geluidsnormen, voldoet het alternatief ter plaatse van 
woningen aan de richtwaarden voor het landelijk gebied. Wel blijft sprake van een 
lichte overschrijding van de richtwaarde op het bestaande vergunningpunt (zie fi-
guur 9). 
 
Wat betreft indirecte hinder wordt de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) langs 
de Ringdyk met 2 dB(A) overschreden.  
 
De geluidsniveaus zijn bij de maximale situatie vrijwel hetzelfde als bij het voor-
nemen. 
 
5.3.3. Effectbeoordeling 

In de onderstaande tabel worden de beoordeling van de effecten op het gebied 
van geluid samengevat. 
 

Beoordeelde crite-
ria 

Effectenbeschrijving (samenvattend) Voor-
nemen 

Maximale 
invulling 

Geluidshinder als 
gevolg van de in-
richting 

Bij het voornemen en de maximale invul-
ling neemt de geluidsbelasting toe met 
maximaal 1 tot 2 dB(A) ter plaatse van 
maatgevende woningen. Het absolute ge-
luidsniveau blijft in de dag-, avond- en 
nachtperiode laag. 

-/0 -/0 

Indirecte geluids-
hinder als gevolg 
van bedrijfsgebon-
den verkeer 

Ten hoogste 52 dB(A) (zeer lichte over-
schrijding van de voorkeursgrenswaarde) 

-/0 -/0 

Tabel 8 Effectbeoordeling geluid 
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5.   4. Luchtkwaliteit 

5.4.1. Toetsingskader 

In hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer zijn de grenswaarden op het gebied van 
de luchtkwaliteit vastgelegd. Daarbij zijn in de ruimtelijke ordeningspraktijk vooral 
de grenswaarden voor stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10) van belang. De 
grenswaarden van deze stoffen zijn weergegeven in onderstaande tabel.  
 

stof toetsing van grenswaarde geldig vanaf 
stikstofdioxide 
(NO2) 

jaargemiddelde concentratie 60 μg/m³ 
40 μg/m³ 

2010 
2015 

 uurgemiddelde concentratie max. 
18 keer per jaar 

300 μg/m³ 
200 μg/m³ 

2010 
2015 

fijn stof (PM10) jaargemiddelde concentratie 40 μg/m³ 2005 
 24-uurgemiddelde concentratie 

max. 35 keer per jaar 
75 μg/m³ 
50 μg/m³ 

2005 
2011 

Tabel 9 Grenswaarden enkele stoffen uit de Wet milieubeheer 

 
De wet is enerzijds gericht op het voorkomen van negatieve effecten voor de 
volksgezondheid. 
 
Anderzijds biedt de wet mogelijkheden om ruimtelijke ontwikkelingen te realise-
ren, ondanks overschrijdingen van de Europese grenswaarden voor luchtkwaliteit. 
Om de bovenstaande doelen te behalen voorziet de Wet milieubeheer in een ge-
biedsgerichte aanpak van de luchtkwaliteit via het Nationaal Samenwerkingspro-
gramma Luchtkwaliteit (NSL). De programma-aanpak zorgt voor een flexibele 
koppeling tussen ruimtelijke activiteiten en milieugevolgen. Luchtkwaliteitseisen 
vormen onder de Wet milieubeheer geen belemmering voor ruimtelijke ontwikke-
ling indien: 
- er geen sprake is van een feitelijke of dreigende overschrijding van een 

grenswaarde; 
- een project, al dan niet per saldo, niet leidt tot een verslechtering van de 

luchtkwaliteit; 
- een project “niet in betekenende mate” bijdraagt aan de luchtverontreiniging. 
 
In het Besluit en de Regeling Niet in betekenende mate (Nibm) is exact vastgelegd 
welke typen projecten “niet in betekenende mate” bijdragen aan de luchtveront-
reiniging. De Nibm-grens is tevens gelijk aan 3% van de jaargemiddelde grens-
waarde voor stikstofdioxide en fijnstof en komt overeen met een bijdrage van 1,2 
µg / m3. 
 
Selectie van relevante toetsingscriteria 
De volgende bedrijfsactiviteiten hebben een aandeel in de totale uitstoot van 
luchtverontreinigende stoffen: 
- Verkeersbewegingen binnen, van en naar het bedrijf. 
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- De uitstoot van fijn stof vanuit stallen; 
- De uitstoot van stikstofdioxiden (NOx) door de verbranding van biogas in WKK-

installaties (elektrisch vermogen 346 KW). 
 
De eerste twee aspecten zullen worden beoordeeld. De uitstoot van NOx als ge-
volg van de omzetting van biogas in een WKK-installatie blijft buiten beschouwing, 
omdat het aantal WKK-installaties in de toekomstige situatie gelijk blijft.  
 
5.4.2. Effectbeschrijving 

Referentiesituatie 
Uit de informatie die beschikbaar is via de Grootschalige Concentratie- en Deposi-
tiekaarten Nederland, blijkt dat de jaargemiddelde concentratie fijn stof en stik-
stofdioxide in het projectgebied overal ruim onder de grenswaarden blijft. De 
jaargemiddelde concentratie fijn stof lag in 2011 op circa 22 µg/m³. De jaargemid-
delde concentratie stikstofdioxide was in 2011 circa 12 µg/m³. In de toekomstige 
jaren laat de achtergrondconcentratie van beide stoffen een dalende trend zien. 
Hieruit blijkt dat in de referentiesituatie ruimschoots aan de grenswaarden wordt 
voldaan.  
 
Voornemen 
Het aantal te houden dieren, en de verkeersaantrekkende werking van de beoog-
de functie is niet dusdanig dat dit in betekenende mate gaat bijdragen aan de 
concentraties luchtverontreinigende stoffen.  
 
Aandeel fijn stof als gevolg van veehouderij 
Op basis van de onderstaande tabel blijkt namelijk dat op een afstand van 100 
meter het houden van 2340 stuks melkvee leidt tot een bijdrage ‘in betekenende 
mate’ (1,2 µg/m3). Bij het voornemen gaat het om 450 stuks melkvee ten opzichte 
van 150 stuks melkvee in de huidige situatie. Aangenomen wordt dat de bijdrage 
van de 300 nieuwe melkkoeien in de orde ligt van 0,15 µg/m3. 
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Figuur 14. Bijdragen in betekenende mate (Bron: Bleeker et al., 2009) 

 
Bijdrage verkeersaantrekkende werking 
Voor kleinere ruimtelijke en verkeersplannen die effect kunnen hebben op de 
luchtkwaliteit heeft het (voormalige) ministerie van VROM in samenwerking met 
InfoMil een specifieke rekentool ontwikkeld. Daarmee kan op een eenvoudige en 
op basis van een worst-case methodiek worden bepaald of een plan ‘niet in bete-
kenende mate’ (NIBM) bijdraagt aan luchtverontreiniging. Door het extra aantal 
voertuigbewegingen en het aandeel vrachtverkeer in te vullen, wordt een worst-
case scenario berekend. 
 
Het aantal verkeersbewegingen neemt ten opzichte van de referentiesituatie toe 
met maximaal 7 voertuigen per etmaal met een aandeel  zwaar/-vrachtverkeer 
van 100%. Deze verkeersintensiteit is ingevoerd in de rekentool 6). Hieruit blijkt 
dat het project niet in betekenende mate bijdraagt aan de luchtverontreiniging.  
 
Conclusie 
In de onderstaande tabel wordt de bijdrage van de beoogde veestapel en de ver-
keersaantrekkende werking weergegeven. Gezien het feit dat het aantal koeien 
en het aantal voertuigbewegingen gezamenlijk niet in betekenende mate bijdra-
gen aan de concentraties luchtverontreinigende stoffen, wordt gesteld dat er 
geen sprake is van belangrijke negatieve milieueffecten.  
 

 Fijn stof Stikstofdioxide 
Veehouderij 0,15 µg/m3 - 
Verkeersaantrekkende 
werking 

0,01 µg/m3 0,11 µg/m3 

                                                
6)  NIBM-tool, versie oktober 2012 
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Totaal 0,16 µg/m3 0,11 µg/m3 

Tabel 10 Bijdrage aan de luchtverontreinigende stoffen (voornemen) 

 
Maximale mogelijkheden 
Wanneer de maximale mogelijkheden worden gebruikt, bedraagt het maximale 
aantal stuks melkvee 600 en jongvee 400. De bijdrage van de melkveehouderij ligt 
daarmee nog steeds ruimschoots onder het criterium ‘in betekenende mate’.  
 
Het aantal verkeersbewegingen in de maximale situatie neemt toe met 7 motor-
voertuigen per etmaal, met een aandeel zwaar-/vrachtverkeer van 100%. Ook de-
ze aantallen liggen ruim onder de grenzen die vallen onder de regeling niet in be-
tekenende mate. Ook opgeteld vallen beide nog onder de regeling niet in beteke-
nende mate.  
 

 Fijn stof Stikstofdioxide 
Veehouderij 0,42 µg/m3. - 
Verkeersaantrekkende 
werking 

0,01 µg/m3 0,11 µg/m3 

Totaal 0,43 µg/m3 0,11 µg/m3 

Tabel 11 Bijdrage aan de luchtverontreinigende stoffen (maximale situatie) 

 
5.4.3. Effectbeoordeling 

In de onderstaande tabel worden de beoordeling van de effecten op het gebied 
van luchtkwaliteit samengevat. 
 

Beoordeelde criteria Effectenbeschrijving 
(samenvattend) 

Voornemen Maximale invul-
ling 

Gevolgen voor de con-
centraties luchtveront-
reinigende stoffen 

Zowel bij het voor-
nemen als bij de 
maximale invulling 
wordt geen bijdrage 
in betekenende ma-
te geleverd 

-/0 -/0 

Tabel 12 Effectbeoordeling luchtkwaliteit 

5.   5. Geurhinder  

5.5.1. Toetsingskader 

Wet geurhinder en veehouderij 
Voor veehouderijen met een milieuvergunning geldt de Wet geurhinder en vee-
houderij. In deze wet zijn voor bepaalde typen dieren geurnormen opgenomen. 
Ten aanzien van dieren waarvoor geen geurnorm is vastgesteld, gelden afstanden. 
Op grond van een gemeentelijke geurverordening is binnen een bepaalde band-
breedte afwijking van deze normen en afstanden mogelijk. De gemeente Sùdwest 
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Fryslàn beschikt niet over een eigen geurbeleid. De afstanden uit de Wet geurhin-
der en veehouderij zijn daarom leiden. 
 
Geurbeleid niet-agrarische bedrijven 
In een brief van 30 juni 1995 heeft de (toenmalige) Minister van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer een algemene beleidslijn ten aanzien van 
geurhinder vastgelegd. Het voorkomen van (nieuwe) hindersituaties is daarbij het 
voornaamste uitgangspunt. In het geval van hinder, moeten maatregelen worden 
getroffen op basis van de referentiedocumenten voor Best Beschikbare Tech-
nieken (BBT). Sinds 2012 is de hindersystematiek voor niet-agrarische bedrijven 
opgenomen in de ‘Handleiding geur’. Deze handleiding wordt door gemeenten en 
provincies toegepast bij de vergunningverlening. 
 
Voor een aantal specifieke processen zijn voorschriften opgenomen in de Neder-
landsce emissie Richtlijn lucht (NeR). Voor vergisitingsinstallaties vormt de ‘Hand-
reiking (co-)vergisting van mest’ sinds 1 januari 2011 als BBT-referentiedocument. 
De vergistingsinstallatie moet dus ten minste voldoen aan de geuremissie-
beperkende voorschriften uit deze handreiking. 
 
De Provincie Fryslân heeft geen eigen geurbeleid ten aanzien van niet-agrarisch 
activiteiten. Zodoende is het landelijk geurbeleid van toepassing. Daarbij wordt 
getoetst aan de volgende waarden voor de geurbelasting:  
- Een streefwaarde van 0,5 OUE/m3 ter plaatse van aaneengesloten woonbe-

bouwing (98-percentiel 7)) en verspreid liggende bebouwing (95-percentiel); 
- Een richtwaarde van 1,0 OUE/m3 ter plaatse van aaneengesloten woonbe-

bouwing (98-percentiel) en verspreid liggende bebouwing (95-percentiel); 
- 1,0 OUE/m3 ter plaatse van aaneengesloten woonbebouwing (99,5-

percentiel); 
- 2,0 OUE/m3 ter plaatse van aaneengesloten woonbebouwing (99,9-

percentiel). 
 
5.5.2. Effectbeschrijving 

Referentiesituatie 
Geurhinder veehouderij 
In de huidige situatie wordt ruimschoots voldaan aan de toetsingsafstand van 100 
meter uit de Wet geurhinder en veehouderij. Ook de beoogde dorpsuitbreiding 
van Tirns ligt niet binnen de afstand van 100 meter. 
 
Geurhinder co-vergisting van mest 

                                                
7)  De percentielwaarde staat voor de overschrijdingsfrequentie. 98-percentiel betekent dat 

de immissieconcentratie minder dan 2% van de tijd wordt overschreden. Voor piekbelas-
tingen van discontinue en fluctuerende geldt daarom ook een hogere percentielwaarde. 
Deze is overigens alleen van toepassing op aaneengesloten woonbebouwing 
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In de huidige situatie is sprake van enige geurhinder in de omgeving van het plan-
gebied. Dat komt doordat de vergistinginstallatie en de opslag van co-producten 
(nog) niet plaatsvindt volgens de best beschikbare technieken (BBT). Het uitvoe-
ren van de maatregelen uit de Handreiking (co-)vergisting van mest wordt be-
schouwd als een autonome ontwikkeling, die los van het vaststellen van het be-
stemmingsplan plaats moet vinden. 
 
Omdat nog niet wordt voldaan aan de BBT, is het niet mogelijk om de geurhinder 
in de huidige situatie te modeleren. In het rekenmodel wordt namelijk standaard 
rekening gehouden met het treffen van deze maatregelen. 
 
Voornemen 
Geurhinder veehouderij 
Ook bij het voornemen kan ruimschoots worden voldaan aan de afstand van 100 
meter. Bij het voornemen wordt het bedrijf uitgebreid in de tegenovergestelde 
richting waar het dichtst nabij gelegen geurgevoelige object is gelegen. Er is daar-
door geen toename van geurhinder aan de orde. 
 
Geurhinder co-vergisting van mest 
Op basis van de geurberekening kan worden geconstateerd dat ter plaatse van de 
woningen kan worden voldaan aan de strengste geurnorm (2,0 OUE/m3 99,9 per-
centiel). Aan de streef- en richtwaarden voor zowel aaneengesloten woonbebou-
wing als verspreid liggende bebouwing wordt ruimschoots voldaan. Zodoende 
wordt de toename van geurhinder gewaardeerd als licht negatief (-/0). 
 
Maximale mogelijkheden 
Geurhinder veehouderij 
Ook bij een maximale invulling kan ruimschoots worden voldaan aan de afstand 
van 100 meter. Bij het voornemen wordt het bedrijf uitgebreid in de tegenoverge-
stelde richting waar het dichtst nabij gelegen geurgevoelige object is gelegen. Er is 
daardoor geen toename van geurhinder aan de orde. 
 
Geurhinder co-vergisting van mest 
Ook in de maximale situatie wordt ter plaatse van de aaneengesloten woonbe-
bouwing van Tirns en de verspreid liggende woningen voldaan aan de streef en 
richtwaarden van 0,5 en 1,0 0 OUE/m3. Ter plaatse van de aangesloten woonbe-
bouwing wordt tevens  voldaan aan de indicatieve geurnorm van 2,0 OUE/m3 (99,9 
percentiel). Om de geurbelasting niet veel hoger ligt dan bij het voornemen, 
wordt deze ook in de maximale situatie licht negatief gewaardeerd (-/0). 
 
5.5.3. Effectbeoordeling 

In de onderstaande tabel worden de beoordeling van de effecten op het gebied 
van geurhinder samengevat. 
 

Beoordeelde criteria Effectbeschrijving (samenvat-
tend) 

Voornemen Maximale 
invulling 

Geurhinder als gevolg Als gevolg van het voornemen 0 0 
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van veehouderij en 
mestopslag 

of bij de maximale invulling is 
geen toename van geurhinder 
aan de orde. 

Geurhinder als gevolg 
van mestvergisting 

Zowel bij het voornemen als de 
maximale situatie wordt vol-
daan aan alle richt- en streef-
waarden ter plaatse van de 
aaneengesloten bebouwing en 
de verspreid liggende bebou-
wing. De (beperkte) toename 
van de geurhinder wordt licht 
negatief gewaardeerd 

-/0 -/0 

Tabel 13 Effectbeoordeling geurhinder 

5.   6. Externe veiligheid 

5.6.1. Toetsingskader 

Vanuit een goede ruimtelijke ordening is het van belang te kijken naar activiteiten 
die risico’s kunnen opleveren voor de beoogde ontwikkeling. Daarbij wordt een 
onderscheid gemaakt tussen: 
- inrichtingen waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen of verwerkt; 
- het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, het spoor of het water; 
- het vervoer van gevaarlijke stoffen door leidingen. 
 
Het externe veiligheidsbeleid heeft vorm gekregen in de risicobenadering. Op 
grond van deze benadering worden grenzen gesteld aan de risico’s gelet op de 
kwetsbaarheid van de omgeving.  
Daarbij wordt rekening gehouden met twee verschillende normen: het plaatsge-
bonden risico (PR) 8) en het groepsrisico (GR) 9). Ten aanzien van het plaatsgebon-
den risico geldt een kans van 10-6 als grenswaarde. Dit betekent dat binnen de zo-
genaamde PR 10-6-contour geen nieuwe kwetsbare objecten mogen worden toe-
gestaan. Voor ontwikkeling van nieuwe beperkt kwetsbare objecten geldt deze 
norm als streefwaarde.  
 
Nieuwe ontwikkelingen binnen de groepsrisicocontour, die een wezenlijke toe-
name teweeg brengen van het groepsrisico, zullen moeten worden verantwoord. 
Door deze verantwoordingsplicht zal een bestuurlijke afweging en keuze worden 
gemaakt waarin de nieuwe ontwikkeling wordt afgewogen tegen aspecten als ex-

                                                
8)  Plaatsgebonden Risico (PR) is “het risico op een plaats buiten een inrichting uitge-

drukt als de kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op 
die plaats zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voor-
val binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof, gevaarlijke afvalstof of bestrij-
dingsmiddel betrokken is”. 

9)  De definitie van Groepsrisico (GR) is “de cumulatieve kansen per jaar dat ten min-
ste 10, 100 of 1000 personen overlijden als rechtstreeks gevolg van een ongewoon 
voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof, gevaarlijke afvalstof of 
bestrijdingsmiddel betrokken is”. 
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terne veiligheid, zelfredzaamheid, bestrijdbaarheid, bereikbaarheid en economi-
sche belangen.  
 
Risico’s biogas 
Ten aanzien van externe veiligheidsrisico’s van mestvergistinginstallaties, heeft 
het RIVM een afstandentabel opgesteld 10). De afstanden zijn onderstaand weer-
gegeven. 
  

 
Tabel 14 Risicoafstanden biogasinstallaties (RIVM) 

 
Daarnaast is in 2010 een rapportage verschenen van het RIVM: “Veiligheid groot-
schalige productie van biogas”. Hieruit kan worden geconcludeerd dat biogasop-
slag met een capaciteit van meer dan 4.000 m3 een veiligheidsrisico met zich mee 
kan brengen vanwege de aanwezigheid van H2S.  
 
 
5.6.2. Effectbeschrijving 

Referentiesituatie 
In de omgeving van het plangebied zijn geen risicobronnen aanwezig waar, uit het 
oogpunt van externe veiligheid, rekening mee dient te worden gehouden.  
 
In de huidige situatie zijn een drietal biogasopslagen aanwezig. De grootste opslag 
is maatgevend voor de externe veiligheidsrisico’s. Deze opslag heeft een capaci-
teit van 3.500 m3 biogas. Voor een opslag van 5.000 m3 geldt een PR 10-6-contour 
van maximaal 70 meter en een effectafstand van het groepsrisico van maximaal 
130 meter. Binnen een zone van 130 meter vanaf de biogasopslagen liggen geen 
kwetsbare objecten.  
 
Voornemen 

                                                
10)  RIVM, Effect- en risicoafstanden bij de opslag van biogas, d.d. 3 maart 2008. 
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Naar aanleiding van het voornemen neemt de hoeveelheid mest die wordt ver-
werkt toe. Echter de opslagcapaciteit van de biogas blijft gelijk. Ook heexterne 
veiligheidsrisico blijft dus gelijk.  
 
Maximale mogelijkheden 
Als de maximale mogelijkheden worden gebruikt geldt hetzelfde effect als bij de 
referentiesituatie en het voornemen.  
 
5.6.3. Effectbeoordeling 

In de onderstaande tabel worden de beoordeling van de effecten op het gebied 
van externe veiligheid samengevat. 
 

Beoordeelde criteria Effectbeschrijving (samenvat-
tend) 

Voornemen Maximale 
invulling 

Grenswaarde voor het 
plaatsgebonden risico 

Ten opzichte van de referentiesi-
tuatie neemt de maximale om-
vang van de biogasopslag niet 
toe. De PR-contour behoud daar-
door dezelfde omvang bij het 
voornemen en bij de maximale 
invulling 

0 0 

Oriënterende waarde 
voor het groepsrisico 

Ten opzichte van de referentiesi-
tuatie neemt de maximale om-
vang van de biogasopslag niet 
toe. De hoogte van het GR blijft 
daardoor hetzelfde 

0 0 

Tabel 15 Effectbeoordeling externe veiligheid 

 

5.   7. Oppervlaktewater 

5.7.1. Toetsingskader 

De ontwikkeling mag niet leiden tot een belasting voor het watersysteem. Hierbij 
zijn de aspecten waterkwantiteit en -kwaliteit van belang.   
5.7.2. Effectbeschrijving 

Referentiesituatie 
Waterkwantiteit 
De inrichting heeft in de referentiesituatie nauwelijks gevolgen voor het opper-
vlaktewater in de omgeving van de inrichting. In de huidige situatie is er voldoen-
de oppervlaktewater aanwezig om regenwater op een verantwoorde manier af te 
voeren.  
 
Waterkwaliteit 
Regenwater afkomstig van het verharde terrein dat niet vervuild kan raken, wordt 
geloosd naar een regenwaterafvoer. Het verontreinigde regenwater, water af-
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komstig van de zogeheten vuile route, wordt via een persleiding direct in de 
mestvergisters gepompt. Tevens is het mogelijk het percolaatwater van eventueel 
opgeslagen biomassa op te vangen. Ook dit water wordt met behulp van een 
persleiding direct in de vergisters gepompt.  
 
Voornemen 
Waterkwantiteit 
Als gevolg van het voornemen neemt de hoeveelheid verhard oppervlak toe. Bo-
vendien worden enkele sloten gedempt. Hierdoor is er netto minder oppervlak-
tewater over om het regenwater dat versneld van de verharding stroomt op te 
vangen. Dit kan leiden tot wateroverlast in de omgeving van het plangebied. Ne-
gatieve effecten voor de waterhuishouding kunnen worden voorkomen door het 
treffen van compenserende maatregelen (zie hoofdstuk 6). 
 
Waterkwaliteit 
Als gevolg van het voornemen neemt de hoeveelheid stallen en de capaciteit van 
de mestvergisters toe. Dit leidt echter niet tot een andere insteek ten aanzien van 
de omgang met regenwater. Ook bij uitvoering van het voornemen wordt veront-
reinigd water in de mestvergisters gepompt en wordt schoon regenwater afge-
voerd naar het oppervlaktewater.  
 
Maximale mogelijkheden 
Waterkwantiteit en -kwaliteit 
Ook bij toepassing van de maximale mogelijkheden wordt het verontreinigde re-
genwater afgevoerd naar de mestvergisters. Schoon regenwater wordt afgevoerd 
naar de omgeving. De hoeveelheid verharding wordt groter. Daarmee wordt de 
belasting op de huidige waterafvoer beperkt vergroot.  
 
5.7.3. Effectbeoordeling 

In de onderstaande tabel worden de beoordeling van de effecten op het gebied 
van oppervlaktewater samengevat. 
 

Beoordeelde cri-
teria 

Beschrijving effecten Voornemen Maximale 
invulling 

Waterberging en 
afvoer 

De oppervlakteverharding neemt 
toe met, waardoor de bergingsca-
paciteit in de omgeving afneemt en 
regenwater versneld afstroomt  

-/0 -/0 

Waterkwaliteit Schone oppervlaktes worden afge-
koppeld van het riool. Water af-
komstig van de ‘vuile routes’ wordt 
rechtstreeks in de mestvergister 
gepompt. Daardoor is er geen aan-
tasting van de waterkwaliteit aan 
de orde 

0 0 

Tabel 16 Effectbeoordeling oppervlaktewater 
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5.   8. Bodemkwaliteit 

5.8.1. Toetsingskader 

Met het oog op een goede ruimtelijke ordening dient in geval van ruimtelijke 
ontwikkelingen te worden aangetoond dat de bodem geschikt is voor het beoog-
de functiegebruik. Ter plaatse van locaties die verdacht worden van bodemver-
ontreiniging, moet verkennend bodemonderzoek uit worden gevoerd.  
 
In geval van verontreinigingen is de Wet bodembescherming van toepassing. In de 
wet is geregeld dat indien ter plaatse van een plangebied ernstige verontreinigin-
gen worden aangetroffen, er sprake is van een saneringsgeval. Bij bodemveront-
reinigingen groter dan 25 m3 en grondwaterverontreinigingen groter dan 100 m3 
is er sprake van een urgent saneringsgeval. Bij verontreinigingen kleiner dan deze 
omvang, kan het bevoegd gezag zelf een afweging maken. Daarbij dient zij uiter-
aard de gevoeligheid van het toekomstige functiegebruik te betrekken. 
 
5.8.2. Effectbeschrijving 

Referentiesituatie 
De provincie Fryslân heeft het zogenoemde bodemloket ontwikkeld. Het bodem-
loket biedt informatie over bodemonderzoeken en -saneringen die zijn uitge-
voerd. Ook biedt het informatie over mogelijke bodemverontreiniging van bedrij-
ven of terreinen waar ‘verdachte’ werkzaamheden zijn uitgevoerd.  
 
Uit de informatie van het bodemloket blijkt dat er in het plangebied (ter plaatste 
van de bestaande boerderij) een bodemonderzoek is uitgevoerd. Als gevolg van 
dit bodemonderzoek zijn geen vervolgacties aan de orde geweest. De milieuhygi-
enische kwaliteit van de bodem wordt in de bestaande situatie aanvaardbaar ge-
acht. De bestaande en nieuwe situatie in overweging nemende wordt de milieu-
hygiënische kwaliteit ook in de nieuwe situatie aanvaardbaar geacht.  
 
Voornemen 
Bij uitvoering van het voornemen geldt hetzelfde effect als beschreven bij de refe-
rentiesituatie. Op basis van sectorale regelgeving, zoals het Activiteitenbesluit en 
het Besluit mestbassins (milieubeheer), worden eisen aan bouwwerken gesteld, 
bijvoorbeeld dichte vloeren. Van het project worden daarom geen belangrijke ne-
gatieve gevolgen voor de (water)bodemkwaliteit verwacht. 
 
Maximale mogelijkheden 
Bij toepassing van de maximale mogelijkheden geldt hetzelfde effect als beschre-
ven bij de referentiesituatie en het voornemen.  
 
5.8.3. Effectbeoordeling 

In de onderstaande tabel worden de beoordeling van de effecten op het gebied 
van bodemkwaliteit samengevat. 
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Beoordeelde criteria Beschrijving effecten Voornemen Maximale 
invulling 

Milieuhygiënische 
bodemkwaliteit 

Doordat de bouwwerken in het 
plangebied moeten voldoen aan 
het Activiteitenbesluit en het Be-
sluit mestbassins (milieubeheer), is 
verontreiniging van de bodem niet 
aan de orde 

0 0 

Tabel 17 Effectbeoordeling bodemkwaliteit 

5.   9. Passende beoordeling 

5.9.1. Toetsingskader 

Ten aanzien van de gebiedsbescherming is met name de Natuurbeschermingswet 
van belang. In deze wet is de bescherming van natuurgebieden die zijn aangewe-
zen onder de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen geregeld (de zogenaamde Na-
tura 2000-gebieden). Daarnaast kunnen op grond van de Natuurbeschermingswet 
gebieden van nationaal belang worden aangewezen: de zogenaamde Beschermde 
Natuurmonumenten. Ten aanzien van activiteiten in de omgeving van deze gebie-
den, dient te worden beoordeeld of deze activiteiten ‘‘significant negatieve effec-
ten’’ kunnen veroorzaken.  
 
5.9.2. Effectbeschrijving 

Referentiesituatie 
Binnen afstand van 3 kilometer ten opzichte van het plangebied zijn geen Natura 
2000-gebieden gelegen (zie onderstaande figuur). Effecten als geluidsverstoring of 
lichthinder zijn daardoor niet aan de orde. Op een afstand groter dan 3 kilometer 
kunnen slechts de aspecten verzuring en vermesting als gevolg van stikstofdeposi-
tie een rol spelen.  
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Figuur 15. Straal van 3 kilometer rondom het plangebied 

 
Uit een inventarisatie van Natura 2000-gebied, blijkt dat gebieden die zijn aange-
wezen voor stikstofgevoelige habitats op grote afstand van het plangebied zijn ge-
legen. In de onderstaande tabel is aangeven welke natuurgebieden en habitats 
het om gaat en welke kritische depositiewaarden er voor deze habitats gelden. De 
kritische depositiewaarde (KDW) is een waarde die aangeeft hoe gevoelig habitats 
zijn voor verzurende en vermestende stoffen. Bij een depositie hoger dan de KDW 
kan niet worden uitgesloten dat habitats significant verslechteren. 
 
Omdat de achtergronddepositie voor de Alde Feanen hoger ligt dan de KDW, is dit 
gebied maatgegevend voor de significante effecten. 
 
Naam ge-
bied 

Afstand 
tot grens 
plange-
bied (km) 

Meest stikstofge-voelige habi-
tat en bijbehorende KDW 

Achtergrondde-
positie in 2020 
(N/ha/jr) 

Meene-
men in de 
bereke-
ningen 

Witte en 
Zwarte 
Brekken 

6,3 Niet aanwezig Niet relevant Nee 

Sneeker-
meer-
gebied 

7,4  Niet aanwezig Niet relevant Nee 

Oudegaas-
terbrek-
ken, Flues-
sen en 
omgeving 

7,7 meren met krabbenscheer en 
fonteinkruiden (H3150). KDW: 
2100. Volgens beheerplan Me-
rengebied komt dit habitattype 
alleen in It Sân voor 

826 Ja 
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Tabel 18 Natura 2000-gebieden met bijbehorende kritische depositiewaarden 

 
Uit een berekening blijkt dat de depositiebijdrage van het huidige bedrijf aan de 
Kilewierwei verwaarloosbaar is. Voor het maatgevende gebied Alde Feanen is de 
bijdrage circa 0,004% van de huidige achtergronddepositie. 
 
Voornemen 
Bij uitvoering van het voornemen, neemt de depositiebijdrage van het bedrijf toe 
(zie tabel 19). Omdat het perceel op grote afstand van stikstofgevoelige habitats is 
gelegen, blijft de bijdrage verwaarloosbaar.  
 

Nr. Naam Depositie 

Referentie Voornemen Maximaal 

1 Alde Feanen 0,15    0,19    0,28 

2 Oudegaasterbrekken Fluessen en 
omgeving 

0,33     0,43    0,63 

3 IJsselmeer 0,11    0,15    0,22 

Tabel 19 Stikstofdepositie ten opzichte van drie relevante gebieden 

 
Voor de gebieden ‘IJsselmeer’ en ‘Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving’, 
geldt dat de bijdrage dusdanig klein is, dat overschrijding van de kritische deposi-
tiewaarde in geen geval aan de orde is. Voor het maatgevende gebied Alde Fea-
nen ligt het iets anders, omdat hier de KDW in de huidige situatie al wordt over-
schreden. De depositiebijdrage van het voornemen bedraagt 0,04 mol/ha/jr is 
zeer beperkt (0,01% van de achtergronddepositie). Het effect moet bovendien in 
context worden geplaatst, dat uit het gebied Alde Feanen grote hoeveelheden 
stikstof worden afgevoerd door het maaibeheer dat in de rietvelden en op de 
graslanden wordt toegepast 11). Het plan wordt op dit punt beperkt negatief be-
oordeeld.  
 
Er zijn een aantal maatregelen onderzocht die deze beperkte effecten kunnen mi-
tigeren (zie hoofdstuk 6). Vanwege de beperkte depositietoename, zal een ver-
gunning in het kader van de Nb-wet worden aangevraagd. In het kader van de 

                                                
11)  Het maximale effect van maaibeheer wordt ingeschat op 350 mol N/ha/jr en is dus 

vele malen hoger dan de stikstofdepositie als gevolg van het plan (Kros et. al, 
2008). Genoemd in Oltmer et al., 2010   

IJsselmeer 15,4 overgangs- en trilvenen (trilve-
nen) (H7140A). KDW 1200 

999 Ja  

Alde Fea-
nen 

20 overgangs- en trilvenen (trilve-
nen) (H7140B). KDW 700 

1400 Ja 
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vergunningverlening wordt de nut en noodzaak van de beschreven maatregelen 
meegenomen. 
 
Maximale situatie 
Ook bij de maximale invulling van het bouwperceel zal de toename van de stik-
stofdepositie in geen geval leiden tot overschrijding van de KDW’s ter plaatse van 
het ‘IJsselmeer’ en ‘Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving’. Voor de Alde 
Feanen geldt een vergelijkbare conclusie. De bijdrage van de maximale invulling 
ligt met 0,13 mol/ha/jr  hoger dan bij het voornemen. Ook in de maximale situatie 
is het aandeel ten opzichte van de totale depositie zeer beperkt (0,03%). 
 

Beoordeelde criteria Effectbeschrijving (samenvat-
tend) 

Voornemen Maximale 
invulling 

Instandhoudingsdoelstel-
lingen Natura 2000 

Het voornemen en alternatief 
leiden tot een toename van de 
stikstofdepositie. Vanwege de 
grote afstand tot stikstofgevoe-
lige habitats is de bijdrage ech-
ter verwaarloosbaar en kan de-
ze mede door de hoeveelheid 
stikstof die uit het gebied wordt 
afgevoerd, niet als significant 
worden aangemerkt. 

-/0 -/0 

Tabel 20 Effectbeoordeling Natura 2000 

5.   10. Overige ecologie aspecten 

5.10.1. Toetsingskader 

Gebiedsbescherming 
Naast gebieden die zijn aangewezen op grond van de Natuurbeschermingswet, 
dient rekening te worden gehouden met het provinciale beleid ten aanzien van 
gebieden die zijn gelegen binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De EHS 
heeft als doel natuurgebieden te vergroten en te verbinden. Voor ontwikkelingen 
binnen de EHS geldt het ’nee, tenzij-principe’, hetgeen betekent dat ontwikkelin-
gen geen afbreuk mogen doen aan de natuurlijke kenmerken van het gebied. In-
dien vernietiging of verstoring van de EHS plaatsvindt, is compensatie aan de or-
de. 
 
Soortenbescherming 
Op grond van de Flora- en faunawet geldt een algemeen verbod voor het verwij-
deren van beschermde plantensoorten en het beschadigen of verstoren van 
voortplanting- of vaste rust- of verblijfplaatsen van beschermde diersoorten. Arti-
kel 75 van de wet voorziet in aantal gevallen in een mogelijkheid tot ontheffing. 
Deze gevallen zijn verder uitgewerkt in het Besluit vrijstelling beschermde dier- en 
plantsoorten. Er wordt een onderscheid gemaakt in drie verschillende categorie-
en: 
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- tabel 1 betreft de zogenaamde algemene soorten waarbij ten aanzien van de 
meeste activiteiten een vrijstelling geldt; 

- in tabel 2 worden de overige soorten opgesomd waarvoor vrijstelling kan 
worden gegeven mits activiteiten worden uitgevoerd volgens een door het 
ministerie goedgekeurde gedragscode. In deze tabel vallen tevens alle vogel-
soorten; 

- tabel 3 is van toepassing op de zwaar beschermde soorten. Het betreft soor-
ten die zijn aangewezen op basis van bijlage IV van de Europese Habitatricht-
lijn en overige zwaar beschermde soorten. Voor deze soorten moet ontheffing 
worden aangevraagd. Een aanvraag dient te voldoen aan de zogenaamde ‘uit-
gebreide toets’. Daarbij wordt gekeken of er sprake is van een bij de wet ge-
noemd belang, of er alternatieven zijn en of het project geen afbreuk doet 
aan de gunstige staat van instandhouding. 

 
5.10.2. Effectbeschrijving 

Referentiesituatie 
Gebiedsbescherming 
Binnen afstand van 3 kilometer bevinden zich geen onderdelen van de ecolo-
gische hoofdstructuur. Zodoende zijn er geen effecten te verwachten voor de we-
zenlijke kenmerken en waarden van de EHS. 
 
Weidevogelleefgebied 
Uit de kaart met Grutto-dichtheden die is opgenomen in het Streekplan Fryslân 
kan worden afgeleid dat het plangebied geen primair leefgebied is voor weidevo-
gels. 
 

 
Figuur 16. Kaart met Gruttodichtheden (bron: www.grutto.nl en Provincie Frys-

lan) 

 

http://www.grutto.nl/
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Beschermde soorten 
Het plangebied wordt op dit moment intensief beheerd als weidegrond. Het is 
daardoor niet geschikt als biotoop voor beschermde plant- en diersoorten. 
 
Voornemen 
Weidevogelleefgebied 
Zoals hierboven aangegeven is het plangebied en de directe omgeving daarvan 
niet aangemerkt als primair weidevogelleefgebied. Wanneer in de omgeving van 
het plangebied toch weidevogels gaan broeden, is enige verstoring niet geheel uit 
te sluiten. Dit wordt gezien als een beperkt negatief effect. Overtreding van de 
Flora- en faunawet kan worden voorkomen, door werkzaamheden te laten plaats-
vinden buiten het broedseizoen. 
 
Beleidsmatig gezien hoeft overigens geen compensatie van weidevogelleefgebied 
plaats te vinden. Op grond van het Werkplan weidevogels zijn uitbreidingen van 
agrarische bedrijven hiervan namelijk vrijgesteld. 
 
Beschermde soorten 
Aangezien het plangebied niet geschikt is voor beschermde plant- en diersoorten, 
zijn negatieve gevolgen niet aan de orde.  
 
Maximale mogelijkheden 
Weidevogelleefgebied 
De effecten voor weidevogels bij de maximale invulling zijn gelijk aan het voor-
nemen. 
 
Beschermde soorten 
De effecten voor beschermde soorten zijn gelijk aan het voornemen. 
 
5.10.3. Effectbeoordeling 

In de onderstaande tabel worden de beoordeling van de effecten op het gebied 
van ecologie samengevat. 
 

Beoordeelde criteria Effectbeschrijving (samenvat-
tend) 

Voornemen Maximale 
invulling 

Ecologische hoofdstuc-
tuur 

Effecten voor de ecologische 
hoofdstructuur zijn niet aan de 
orde 

0 0 

Weidevogelgebied Het plangebied en de directe 
omgeving daarvan wordt niet 
gezien als weidevogelleefgebied 
van primair belang. 

-/0 -/0 

Beschermde soorten Negatieve gevolgen voor be-
schermde soorten zijn niet aan 
de orde 

0 0 



1299142 blz 55 
 

 
 
PlanMER Tirns - Kilewierwei 1 (uitbreiding veehouderij)    Rho adviseurs B.V. 
Status: Defintief / 28-02-14 

Tabel 21 Effectbeoordeling ecologie 

5.   11. Landschap, cultuurhistorie en archeologie 

5.11.1. Toetsingskader 

Landschappelijke waarden worden beschermd op basis van de provinciale veror-
dening Verordening Romte Fryslân. Daarnaast doet de nota Grutsk op ‘e Romte 
richtingevende uitspraken voor de invulling van het plangebied. 
 
Bescherming van archeologische waarden wordt geregeld via de Monumenten-
wet. De kern van deze wet is dat wanneer de bodem wordt verstoord, de archeo-
logische resten intact moeten blijven. De wet verplicht gemeenten bij projecten 
rekening te houden met de in hun bodem aanwezige waarden. In Friesland is de 
Friese Archeologische Monumentenkaart Extra (FAMKE) ontwikkeld, waarop ar-
cheologische verwachtingswaarden zijn aangegeven. 
 
5.11.2. Effectbeschrijving 

Referentiesituatie 
Landschap en cultuurhistorie 
Landschappelijk gezien, maakt het plangebied deel uit van het kleilandschap van 
Westergo. Daarbinnen is het gelegen in deelgebied dat in de Verordening Romte 
wordt aangeduid als het gebied met ‘klei-op-veen’: een 
zone van veengronden met dun kleidek op de overgang van klei naar veen, glo-
baal gelegen van Stavoren (grofweg) diagonaal over Fryslân heen tot aan Rin-
sumageest (noorden van de provincie, zie Oostergo). Het gebied kenmerkt zich 
door een lage ligging en een open landschap. De steden Dokkum, Leeuwarden, 
Sneek en IJlst liggen aan de westrand van deze wig vanwaar zij toegang hadden 
tot deze lage gebieden.  
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Figuur 17. Landschapstypen (Verordening Romte) 

 
De kernkwaliteiten van dit landschaptype zijn de volgende: 
- Bodem en ondergrond - dun kleidek op laagveen (kleidikte varieert); 
- Maat en schaal - grootschalig open landschap;  
- Structuren - plaatselijk ijle bebouwingslinten en Hemdijken tussen Bolsward 

en Sneek met hieraan boerderijen; 
- Dorpen - belangrijke steden benutten de gunstige ligging op de overgang: re-

latie met de zee en economische ontwikkelingen in de laagveengebieden 
(turfwinning en zuivel).  

- Boerenerven -schaars losliggende of langs dijken en wegen geordende veelal 
matig beplante erven met een beplantingsaccent aan de voorzijde;  

- Wegen - voornamelijk opstrekkende en plaatselijk haaks hierop ruilverkave-
lingswegen;  

- Water - kanalen, vaarten, ringvaarten en kleine meren;  
- Verkaveling - van onregelmatig blok tot een opstrekkende verkaveling; zoals 

in de veengebieden; soms knikken in de opstrekkendheid;  
- Beplanting - vooral rond erven en bewoningslinten; schaars langs wegen. 
 
Volgens de Cultuurhistorische Kaart Fryslân liggen in het plangebied geen cultuur-
historisch waardevolle elementen. Er is dan ook geen invloed op cultuurhistorie.  
 
Archeologie 
Volgens de FAMKE is het plangebied wat betreft de ijzertijd-middeleeuwen  
aangeduid als ‘karterend onderzoek 1. In deze gebieden kunnen archeologische 
waarden uit de periode midden-bronstijd-vroege middeleeuwen aanwezig zijn. De 
provincie geeft het advies om bij ontwikkelingen van ten minste 500 m2 een zoge-
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noemd karterend archeologisch onderzoek uit te voeren. Voor wat betreft de pe-
riode Steentijd - Bronstijd is het plangebied op de FAMKE is aangeduid als ‘geen 
onderzoek noodzakelijk’.  
 
Voornemen 
Landschap en cultuurhistorie 
Het voornemen leidt niet tot aantasting van beschermwaardige of karakteristieke 
landschapselementen.  
 
Geconstateerd wordt dat door het voornemen de omvang van het erf flink zal 
toenemen. Doordat voor de nieuwe bebouwing qua situering en oriëntatie aan-
sluiting is gezocht bij de bestaande bebouwing, blijft het erf  zo compact mogelijk. 
Het waardevolle doorzicht vanaf de Ringdyk, langs de Franekervaart blijft behou-
den (zie onderstaande figuren). 
 

 
Figuur 18. Waardevol doorzicht tussen Tirns en het agrarisch bouwperceel (bron: 

Google Earth) 
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Figuur 19. Waardevol doorzicht tussen Tirns en het agrarisch bouwperceel (bron: 

Google Earth) 

 
Door middel van nieuwe erfbeplanting houdt het erf (vanaf de buitenzijde) een 
groene uitstraling. Vanaf de openbare weg zal het erf nog steeds worden ervaren 
als een ‘groen eiland’ in de open ruimte. Het erf blijft past daarmee binnen het de 
puntsgewijze opbouw van het kleiterpenlandschap. 
 
Bij de uitvoering van het bestemmingsplan is geen aantasting van cultuurhisto-
risch waarvolle bebouwing, verkaveling, sloot- of wegpatronen of beplanting aan 
de orde. 
 
Archeologie 
Ten behoeve van het voornemen is archeologisch onderzoek uitgevoerd. Hieruit 
dat in de bodem vooral zogenoemde lage kwelderafzettingen aanwezig zijn. Deze 
kwelderafzettingen liggen op zogenoemde waddenafzettingen. In de kwelderaf-
zettingen zijn kleine brandlagen aanwezig. Deze brandlagen zijn een gevolg van 
het verbranden van struiken en dergelijke. Hierdoor werden de mogelijkheden 
voor het vee om te grazen versterkt. De brandlagen zijn een kenmerk van gebie-
den die geschikt waren om vee in te laten grazen maar niet geschikt waren om in 
te wonen. Behalve de brandlagen zijn geen archeologische aanwijzingen vastge-
steld. Aanvullend archeologisch onderzoek is dan ook niet noodzakelijk. 
 
Maximale mogelijkheden 
Verdere doorgroei melkveehouderij 
Bij toepassing van de maximale mogelijkheden zijn dezelfde milieueffecten aan de 
orde. De erfbeplanting wordt zodanig opgezet, dat de toekomstige uitbreiding 
hierbinnen kan worden gerealiseerd. De uitbreiding wordt daardoor achter de 
huidige bebouwing gerealiseerd. Er is daardoor geen aantasting van landschappe-
lijke, cultuurhistorische of archeologisch waardevolle elementen aan de orde. Het 
hierboven genoemde doorzicht blijft in stand. 
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Kleinschalig kampeerterrein 
Volgens de planregels moeten kleinschalig kampeerterrein op of direct aanslui-
tend bij het bestaande erf worden gerealiseerd. In een worst case-situatie bete-
kent dit dat een verdere vergroting van het erf aan de orde is. Wanneer het kam-
peerterrein aan de noordzijde van het bestaande erf wordt gerealiseerd, gaat de 
compacte opzet van het erf verloren en is daardoor een aantasting van het waar-
devolle doorzicht langs de Franekervaart aan de orde. Dit wordt gezien als een 
negatief effect voor het landschap. Aantasting van archeologische of cultuurhisto-
rische waarden is niet aan de orde. 
 
5.11.3. Effectbeoordeling 

In de onderstaande tabel worden de beoordeling van de effecten op het gebied 
van verkeershinder samengevat. 
 

Beoordeelde criteria Effectbeschrijving (samenvat-
tend) 

Voornemen Maximale 
invulling 

Landschapsstructuren 
en cultuurhistorisch 
waardevolle elementen 

Doordat het erf wordt uitge-
breid, komt deze nadrukkelijker 
in het landschap te liggen. Aan-
tasting van landschappelijk en 
cultuurhistorisch waardevolle 
patronen is niet aan de orde. 
Wel kan bij de uitbreiding van 
het erf met een kampeerterrein 
een negatief effect ontstaat 
doordat een waardevol door-
zicht wordt verstoord. 

-/0 - 

Archeologische waar-
den 

Op basis van een archeologisch 
onderzoek kan worden gecon-
stateerd dat ter plaatse van het 
plangebied geen archeologisch 
waardevolle sporen aanwezig 
zijn. 

0 0 

Tabel 22 Effectbeoordeling landschap, cultuurhistorie en archeologie 

5.   12. Lichthinder 

5.12.1. Toetsingskader 

Ten aanzien van het aspect lichthinder is geen wettelijk toetsingskader van toe-
passing. Wel wordt er naar gestreefd lichthinder voor omwonenden tot een mi-
nimum te beperken. Ook uit het oogpunt van ecologie en landschapswaarden is 
het wenselijk om lichthinder te voorkomen. Dit geldt met name in gebieden waar 
het nog relatief donker wordt. 
5.12.2. Effectbeschrijving 

Referentiesituatie 
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In de onderstaande figuur is de (relatieve) hemelhelderheid in de omgeving van 
het plangebied weergegeven. Uit de figuur valt af te leiden dat het plangebied 
nog voor een deel binnen de invloedssfeer van de lichtuitstraling van Sneek valt. 
De ligboxstallen liggen op circa 150 meter afstand van woningen. Op deze afstand 
er geen sprake van onaanvaardbare lichthinder.  
 

 
Figuur 20. Hemelhelderheidskaart (Bron: Provincie Fryslân) 

 
Voornemen 
Het bouwen van een nieuwe ligboxstal kan leiden tot een toename van de licht-
uitstraling van het perceel. De stal wordt gebouwd achter de bestaande bebou-
wing. Daarnaast wordt de uitstraling van licht door middel van erfbeplanting ove-
rigens tot een minimum beperkt. Belangrijke negatieve milieueffecten zijn niet te 
verwachten. 
 
Wel kan de lichtuitstraling in zuidoostelijke richting toenemen. Omdat bebouwing 
hier op grote afstand is gelegen, wordt dit gezien als een beperkt negatief effect. 
 
Maximale mogelijkheden 
Bij de maximale mogelijkheden bestaat er op het zuidoostelijk deel van het erf 
uitbreidingsruimte voor een of meerdere nieuwe stallen. De dichtstbijzijnde wo-
ningen liggen ten noorden en westen van het plangebied. Voor deze woningen 
neemt de lichtuitstraling niet toe. Aan de zijde van de uitbreidingsruimte liggen 
woningen op een afstand van ruim 300 meter. Op deze afstand is er geen sprake 
van onaanvaardbare lichthinder.  
 
5.12.3. Effectbeoordeling 

In de onderstaande tabel worden de beoordeling van de effecten op het gebied 
van lichthinder samengevat. 
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Beoordeelde criteria Effectbeschrijving (samenvat-

tend) 
Voornemen Maximale 

invulling 
Lichtuitstraling vanuit 
ligboxenstallen 

Nieuwe stallen worden niet in 
de richting van nabijgelegen 
woningen gebouwd. Van on-
aanvaardbare lichthinder zal 
daardoor geen sprake zijn. De 
uitstraling van lichthinder in 
zuidoostelijke richting wordt 
gezien als een beperkt negatief 
effect 

-/0 -/0 

Tabel 23 Effectbeoordeling lichthinder 
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6. EFFECTBEOORDELING EN MITIGERENDE MAATRREGELEN 

In dit hoofdstuk worden per toetsingscriterium de mogelijke milieueffecten van 
het plan (voornemen) en de onderzochte scenario’s samengevat en voorzien van 
een waardering. Daarnaast worden mitigerende maatregelen benoemd om de 
mogelijk negatieve effecten zoveel mogelijk te voorkomen. Het hoofdstuk begint 
met een beoordeling van milieueffecten op hoofdlijnen. 

6.   1. Effectbeoordeling op hoofdlijnen 

Op hoofdlijnen kunnen de volgende conclusies worden getrokken ten aanzien van 
de milieueffecten: 
- Voor de meeste toetsingscriteria worden de effecten neutraal of beperkt ne-

gatief gewaardeerd; 
- Er is vrijwel geen onderscheid van effecten tussen het voornemen en de 

maximale invulling te zien. Daarop geldt één uitzondering. Ten aanzien van de 
aspect landschap en cultuurhistorie scoort de maximale invulling negatief, 
vanwege de mogelijkheid om het perceel verder uit te breiden met een klein-
schalig kampeerterrein; 

- Er zijn beperkt negatieve effecten aan de orde voor de aspecten waterber-
ging- en afvoer, weidevogelleefgebied, lichthinder de verkeersgerelateerde 
aspecten geluid, luchtkwaliteit en bereikbaarheid. 

 
Beoordeelde criteria Voornemen Maximale in-

vulling 
Verkeershinder als gevolg van extra verkeersbewe-
gingen 

-/0 -/0 

Geluidshinder als gevolg van de inrichting -/0 -/0 
Indirecte geluidshinder als gevolg van bedrijfsge-
bonden verkeer 

-/0 -/0 

Gevolgen voor de concentraties luchtverontreini-
gende stoffen 

-/0 -/0 

Geurhinder als gevolg van veehouderij en mestop-
slag 

0 0 

Geurhinder als gevolg van mestvergisting -/0 -/0 
Grenswaarde voor het plaatsgebonden risico 0 0 
Oriënterende waarde voor het groepsrisico 0 0 
Waterberging en afvoer -/0 -/0 
Waterkwaliteit 0 0 
Milieuhygiënische bodemkwaliteit 0 0 
Instandhoudingsdoelstellingen Natura 2000 -/0 -/0 
Ecologische hoofdstructuur 0 0 
Weidevogelgebied -/0 -/0 
Beschermde soorten 0 0 
Landschapsstructuren en cultuurhistorisch waarde-
volle elementen 

-/0 - 

Archeologische waarden 0 0 
Lichtuitstraling vanuit ligboxenstallen -/0 -/0 

Tabel 24 Samenvattend overzicht effectbeoordeling 
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6.   2. Afweging mitigerende maatregelen 

Onderstaand worden een aantal mitigerende maatregelen voorgesteld die kun-
nen worden getroffen om (beperkt) negatieve effecten te voorkomen (mitigeren) 
dan wel terug te dringen (compenseren). Of deze mitigerende maatregelen wor-
den opgenomen, moet worden afgewogen in de toelichting van het bestem-
mingsplan. 
 
Maatregelen geluidhinder 
In bijlage 8 wordt ingegaan op nut en noodzaak van verschillende bronmaatrege-
len en maatregelen in het overdrachtsgebied. 
 
Aanvullende bronmaatregelen liggen bij dit bedrijf niet voor de hand, omdat in 
een eerder stadium al verschillende bronmaatregelen zijn getroffen (zie ook para-
graaf 4.2.3 van het akoestisch onderzoek). Daarnaast geldt dat er niet één ge-
luidsbron kan worden aangewezen die leidt tot de overschrijding van de grens-
waarden.  
 
Tot slot is gekeken naar de mogelijkheden voor de volgende ruimtelijke maatrege-
len: 
- Geluidswal of -scherm; 
- Opzet bedrijfsbebouwing; 
- Nieuwe ontsluitingsroute. 
 
Geconstateerd wordt dat maatregelen in het overdrachtsgebied of in de ruimtelij-
ke sfeer vanwege kostenefficiëntie of ruimtelijke impact niet voor de hand liggen. 
 
Mestverwerking 
De initiatiefnemer overweegt een mestverwerkingsinstallatie te realiseren. Dit is 
een verwerkingsstap die na de mestvergisting plaatsvindt. Het doel van de mest-
verwerking is om de mest te scheiden in een aantal hoogwaardige mestpro-
ducten. 
 
In de mestverwerkingsinstallatie wordt de mest opgewarmd tot 80°C en wordt de 
PH verhoogd naar 8,5. Daarnaast wordt een speciale beluchting toegepast, waar-
bij de lucht gewassen wordt met zwavelzuur zodat de ammoniak wordt gebon-
den. Hierbij ontstaat een hoogwaardige meststof (ammoniumsulfaat) die als 
kunstmest kan worden verkocht. 
 
Het gevolg van de mestverwerking is dat de verblijfstijd in de stal een stuk korter 
is en dat een groot deel van de ammoniak uit de mest is verwijderd, voordat deze 
wordt blootgesteld aan de lucht. Dit heeft gevolgen voor de hoeveelheid stikstof-
depositie die op Natura 2000-gebieden terechtkomt. In bijlage 12 zijn deze effec-
ten in beeld gebracht.  
 
Bij uitvoering van het voornemen inclusief mestverwerking, neemt de totale am-
moniakemissie van het bedrijf af. Mestverwerking leidt daardoor tot een positief 
effect (+). In het geval van de maximale situatie is de totale ammoniakemissie net 
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iets hoger dan in de vergunde situatie. In dit geval blijft het effect beperkt nega-
tief (-/0). 
 
Emissiearme stalvloer 
Het toepassen van een emissiearme stalvloer is een andere mogelijkheid om de 
ammoniakemissie van het bedrijf te verlagen. Deze maatregel zou alleen ingrijpen 
op de stalemissie en niet in de ammoniakemissie van de uitgereden mest. Wan-
neer alleen wordt gekeken naar de stalemissie, leidt een emissiearme stalvloer tot 
het volgende plaatje. 
 
De ammoniakemissie per dierplaats bedraagt 4,1 kg NH3 in plaats van 7,5 kg NH3. 
De zogenaamde Groene Vlag roostervloer is bedekt met een bolle thermoplasti-
sche rubberen toplaag, waardoor de mest en urine er snel vanaf lopen. De vloeren 
zijn dragen tevens bij aan het dierenwelzijn, doordat de rubberen ondergrond 
goed is voor de klauwen, de elementen meeveren onder het gewicht van de die-
ren en het aantal glijpartijen vermindert. 
 
 Rav-code 

(staltype) 
diercatego-
rie/ 
activiteit 

aantal emissie  
(kg/dierplaats/ja
ar) 

totaal 
(kg/jaar) 

vergund a.1.100.2*  melkrund-
vee > 2 jaar 

200 11,0 2.200 

 a.3 jongvee 100   3,9    390 
    Totaal 2.590 
voornemen a.1.26.2.*

* 
melkrund-
vee > 2 jaar 

450   7,5 3.375 

voornemen 
(incl emissie-
arme stal) 

a.1.9 melkrund-
vee > 2 jaar 

450   4,1 1.845 

maximaal a.1.26.2. melkrund-
vee > 2 jaar 

450   7,5 3.375 

 a.3 jongvee 400   3,9 1.560 
    Totaal 4.935 
maximaal 
(incl emissie-
arme stal) 

a.1.9 melkrund-
vee > 2 jaar 

450   4,1 1845 

 a.3 jongvee 400   3,9 1.560 
    Totaal 3.450 

Tabel 25 Emissiearme stalvloer 

 
Met het toepassen van een emissiearme stalvloer leidt het voornemen tot een la-
gere ammoniakemissie dan bij de vergunde situatie (0/+). In het geval van de 
maximale situatie ligt de totale emissie hoger dan bij de vergunde situatie (0/-). 
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Watercompensatie 
Als gevolg van het voornemen neemt de hoeveelheid verhard oppervlak toe. Bo-
vendien worden enkele sloten gedempt. Voor de toename van verhard oppervlak 
is het beleid van Wetterskip Fryslân van toepassing. Van de toename van het ver-
hard oppervlak moet 10% worden gecompenseerd. De gedempte sloten worden 
voor 100% gecompenseerd. Compensatie kan worden geregeld door het graven 
van nieuwe sloten. Daarmee wordt voorkomen dat er wateroverlast voor de om-
geving ontstaat. 
 
Door de nieuwe sloten aan te sluiten bij de begrenzing van het toekomstige erf, 
dragen nieuwe sloten tevens bij aan de landschappelijke begrenzing en inpassing 
van het perceel. Door het treffen van maatregelen op het gebied van watercom-
pensatie, scoren het voornemen en het alternatief maximale invulling neutraal 
ten aanzien van het aspect waterberging en -afvoer. 
 
Inpassen van het kleinschalig kampeerterrein 
In het bestemmingsplan kan een regel worden opgenomen waarmee bij realisatie 
van een kleinschalig kampeerterrein (minicamping) verdere uitbreiding van het 
bouwperceel niet aan de orde is. Voorgesteld wordt om het oprichten van een 
kleinschalig kampeerterrein alleen toe te staan, wanneer deze valt binnen het 
agrarisch bouwperceel en binnen de erfbeplanting die moet worden aangelegd. 
Daardoor scoort het alternatief maximale invulling beperkt negatief ten aanzien 
van het aspect landschap. 
 
Hetzelfde geldt overigens ook voor de realisatie van een paardrijdbak. 

6.   3. Keuze voor het voorkeursalternatief 

Het voorkeursalternatief (VKA) bestaat in dit geval in de vaststelling van het be-
stemmingsplan en de aanvraag van een omgevingsvergunning. Het bestemmings-
plan omvat de planologische ruimte van het bedrijf. In de vergunningvoorschriften 
van het bedrijf worden de mogelijkheden concreet afgebakend.  
 
Parallel met de aanvraag van de omgevingsvergunning, wordt tevens een vergun-
ning op basis van de Natuurbeschermingswet aangevraagd. Het voornemen is al-
leen uitvoerbaar, wanneer ook mitigerende maatregelen worden getroffen. De 
realisatie van een mestverwerkingsinstallatie maakt daarom ook deel uit van het 
voorkeursalternatief. Het realiseren van een emissiearm stalsysteem wordt niet 
overgenomen, omdat de mestverwerkingsinstallatie voorziet in een effectieve re-
ductie van de ammoniakuitstoot. Er is hierdoor sprake van een beperkt positief ef-
fect (0/+). 
 
Er worden geen aanvullende maatregelen getroffen met betrekking tot geluidhin-
der (zie bijlage 8). 
 
Ter invulling van de watercompensatie worden nieuwe sloten rondom het perceel 
gegraven. Daardoor zijn de effecten voor de waterhuishouding neutraal (0). 
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De mogelijkheid om buiten het bouwperceel een kleinschalig kampeerterrein of 
een paardrijbak op te richten, wordt uit het bestemmingsplan geschrapt. Het be-
drijf heeft geen plannen om deze ontwikkelingen te realiseren. De effecten voor 
het landschap blijven daardoor beperkt (-/0). 
 
In de onderstaande figuur wordt de effecten van het voorkeursalternatief samen-
gevat. 
 

Beoordeelde criteria Voornemen Maximale 
invulling 

VKA 

Verkeershinder als gevolg van extra ver-
keersbewegingen 

-/0 -/0 -/0 

Geluidshinder als gevolg van de inrichting -/0 -/0 -/0 
Indirecte geluidshinder als gevolg van be-
drijfsgebonden verkeer 

-/0 -/0 -/0 

Gevolgen voor de concentraties luchtver-
ontreinigende stoffen 

-/0 -/0 -/0 

Geurhinder als gevolg van veehouderij en 
mestopslag 

0 0 0 

Geurhinder als gevolg van mestvergisting -/0 -/0 -/0 
Grenswaarde voor het plaatsgebonden risi-
co 

0 0 0 

Oriënterende waarde voor het groepsrisico 0 0 0 
Waterberging en afvoer -/0 -/0 0 
Waterkwaliteit 0 0 0 
Milieuhygiënische bodemkwaliteit 0 0 0 
Instandhoudingsdoelstellingen Natura 2000 -/0 -/0 0/+ 
Ecologische hoofdstructuur 0 0 0 
Weidevogelgebied -/0 -/0 -/0 
Beschermde soorten 0 0 0 
Landschapsstructuren en cultuurhistorisch 
waardevolle elementen 

-/0 - -/0 

Archeologische waarden 0 0 0 
Lichtuitstraling vanuit ligboxenstallen -/0 -/0 -/0 

Tabel 26 Samenvatting van het VKA (ten opzichte van het voornemen en de 
maximale situatie)  
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7. LEEMTEN IN KENNIS EN EVALUATIE 

7.   1. Leemten in kennis 

Als gevolg van onvolledige informatie, het beperkte detailniveau van milieuonder-
zoeken, de beperkingen van rekenmodellen en het feit dat milieuonderzoeken 
door actuele (beleids-)ontwikkelingen worden achterhaald, kunnen leemten in 
kennis ontstaan. De belangrijkste leemten in kennis in de milieuonderzoeken uit 
het voorgaande hoofdstuk zijn de volgende:  
- Niet duidelijk is hoe de markt voor mestvergisting zich zal gaan ontwikkelen. 

Daardoor kunnen de verkeersgerelateerde effecten ook beperkter uitpakken. 
Bij een toename van het aantal vergisters zullen de kosten van grondstoffen 
(co-producten) verder blijven stijgen. Per april 2012 is echter de positieve lijst 
voor co-producten verruimd. Op de lange termijn is de rentabiliteit van mest-
vergisting moeilijk in te schatten; 

- Tijdens graafwerkzaamheden kunnen altijd archeologische vondsten worden 
gedaan (toevalstreffers). Deze moeten worden gemeld bij het bevoegd gezag. 

7.   2. Aanzet tot een evaluatieprogramma 

In de Wet milieubeheer is tevens de verplichting opgenomen om milieueffecten 
tijdens en na de realisatie van het plan te evalueren. Dit is een taak van het be-
voegd gezag (de gemeente Súdwest-Fryslân) Op grond van deze tussentijdse eva-
luatie kunnen eventueel maatregelen worden getroffen, indien milieudoelstellin-
gen of normen niet worden gehaald. Daarbij zijn met name de aspecten waarbij 
nog leemten in kennis voorkomen van belang. Immers, aspecten waarbij milieuef-
fecten moeilijk zijn te voorspellen of in beeld te brengen, kunnen tijdens de uit-
voering van het plan nog significant wijzigen.  
 
Een aantal aspecten wordt al gemonitord door overheidsinstanties. Hier kan ge-
bruik van worden gemaakt. Daarnaast kunnen milieueffecten gedetailleerder in 
beeld worden gebracht bij concrete vergunningsaanvragen. Voorgesteld wordt 
milieueffecten als volgt te evalueren: 
- Luchtkwaliteit wordt op regionale schaal gemeten door het RIVM. Gezien de 

beperkte bijdrage aan de concentraties luchtverontreinigende van de beoog-
de ontwikkelingen, wordt meer gedetailleerde evaluatie van de luchtkwaliteit 
niet noodzakelijk geacht; 

- De gevolgen voor de verkeersafwikkeling worden geëvalueerd in het kader 
van het gemeentelijk verkeer- en vervoersplan (GVVP). Indien ten aanzien van 
de verkeersafwikkeling knelpunten worden voorzien, kunnen maatregelen 
worden getroffen; 

- Archeologische begeleiding van graafwerkzaamheden is in veel gevallen opti-
oneel. Indien tijdens werkzaamheden archeologische vondsten worden ge-
daan, moeten deze worden aangemeld bij het bevoegd gezag. 
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Bijlage 1; niet-technische samenvatting activiteiten en processen 
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Kilewierwei 1 
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Algemene gegevens 
 

Gegevens Aanvrager: 

Naam:    Schaap CV 

Adres:   Kilewierwei 1 

Postcode:  8632 WL 

Woonplaats:  Tirns 

Contactpersoon: Dhr. Ids Schaap 

Telefoon:  06-14561597 

Telefax:   0515-568695 

E-mail adres:  info@schaapbioenergie.nl  

 

Personen: 

Het bedrijf wordt gerund door de familie Schaap. Deze familie bestaat uit vader Sjoerd Schaap (50% 

vennoot), zoon Ids Schaap (50% vennoot) en in de nabije toekomst door zoon Jelmer Schaap (nog 

geen belang in het bedrijf). Het bedrijf bied werk en in komen aan 3 gezinnen. Er is plaats voor 3 

extra arbeidsplaatsen.  

 

Toelichting: 

Op het adres (Kilewierwei 1) te Tirns zijn/worden een viertal bedrijven gevestigd: 

- Het melkveehouderijbedrijf, ingeschreven als Schaap CV. 

- De biogasinstallatie, ingeschreven als Maatschap Schaap, handelsnaam: Schaap Bio Energie. 

- De groen gas opwaardeer installatie, ingeschreven als Biogast Tirns VOF.* 

- Het biomassa ontvangstbedrijf, ingeschreven als Schaap BV.* 

 

Omdat de melkveehouderij de hoofdtak is en alle andere bedrijven slechts ter ondersteuning en/of 

als neventak opereren, is besloten om richting het bevoegd gezag in alle gevallen met de naam 

Schaap CV naar buiten te treden. Op deze manier blijft alles overzichtelijk. Dit document is in de 

huisstijl van Schaap Bio Energie opgemaakt omdat de notitie betrekking heeft op de biogasinstallatie. 

 

* Deze bedrijven zijn pas operationeel vanaf 2011. 
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Omschrijving Inrichting 

 
Hoofdactiviteit 

De inrichting betreft het melkveehouderijbedrijf van de familie Schaap. Dit is een modern 

melkveehouderijbedrijf met ruimte voor 450 grootvee eenheden. Het bedrijf heeft circa 120 hectare 

grasland en 30 hectare maisland. Het grootste deel van de landbouwgronden ligt op meer dan 1 

kilometer afstand van het bedrijf. Het jongvee wordt extern opgefokt en het grootste deel van de 

mechanisatie is in eigen handen. De koeien worden gemolken in een grote melkcarrousel. De 

melkcarrousel en al het vee zijn in één grote stal ondergebracht. Een deel van de koeien heeft een 

speelweide waarin ze bij mooi weer, naar buiten kunnen. 

 

Nevenactiviteit 

De familie Schaap exploiteert als neventak een co-vergistingsinstallatie met een capaciteit van 

50.000 ton biomassa op jaarbasis. Het vermogen van de biogasinstallatie is 1,7 MW Elektrisch. Dit 

zijn circa 4000 huishoudens. De energie word geproduceerd in groene stroom, warmte en groen gas. 

De groene stroom wordt ter plaatse getransformeerd naar 10.000 volt en kan hiermee via het 

regionale netwerk worden gedistribueerd. De warmte wordt alleen voor eigen gebruik toegepast. 

Het groene gas wordt door middel van een lange gasleiding ingevoed in het regionale 8 bar netwerk 

van Sneek.  

 

Toekomst 

Het toekomstbeeld van de familie Schaap is een groot en modern melkveebedrijf met als neventak 

een grote en zeer innovatieve biogasinstallatie. Hier wordt behalve elektriciteit, ook aardgas, 

vloeibare CO² en een hoogwaardige meststof geproduceerd. In deze installatie worden geen 

producten verwerkt die kunnen worden gebruikt als voeding voor mens of dier. Het is tegen de 

principes van Schaap Bio Energie om landbouwgrond te gebruiken voor energieproductie. 

 

Processchema 

Voor de melkveehouderij is het niet nodig om een processchema op te stellen, deze processen zijn 

hierboven al enigszins uitgelicht en zullen bij het bevoegd gezag ruimschoots bekend zijn. Op de 

volgende pagina staat het processchema van de co-vergistingsinstallatie. 
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Súdwest-
Fryslân 

Uw kenmerk: - «Naam» 
«Adres» 
«Postcode» «Woonplaats» 

Ons nummer: U12.009766 

III IIIIIII IIIIII ilIIIIII 
Behandeld door: de heer S.G. Faber 
Telefoon: 0515-489000 

VERZONDEN 0 3 SEP 2012 
Sneek, 3 september 2012 

Onderwerp: Notitie Reikwijdte en detailniveau 
plan-MER 

Geachte heer/mevrouw, 

Met deze brief worden betrokken overleg- en adviesinstanties geïnformeerd over de 
reikwijdte en detailniveau van het planMER van het melkveebedrijf Kilewierwei 1 te Tirns. 
Mocht u aanvullingen op het onderstaande hebben, dan verzoeken wij om binnen uiterlijk 
vier weken na dagtekening schriftelijk te reageren. 

Aanleiding 
Het bestaande melkveebedrijf aan de Kilewierwei 1 te Tirns heeft het voornemen om uit te 
breiden door de bouw van onder andere een nieuwe stal, werktuigbouwschuur en een 
tweede bedrijfswoning. In onderstaand figuur is de ligging van het plangebied weergegeven. 
Met de uitbreiding kan het aantal stuks melkvee stapsgewijs worden vergroot tot 450. Ook 
bestaan er plannen om op termijn het jongvee, dat nu op een andere locatie is gehuisvest, 
op Kilewierwei 1 te huisvesten. Door de toegenomen mestproductie kan tevens de aanvoer 
van biomassa naar de bestaande mestvergistingsinstallatie verder worden vergroot tot 
50.000 ton. De uitbreiding van het agrarisch bouwperceel is niet mogelijk binnen het 
bestaande bestemmingsplan. Om de beoogde ontwikkeling planologisch mogelijk te maken 
zal een nieuw bestemmingsplan worden op- en vastgesteld. 

Figuur 1. De ligging van het plangebied 
(Bron: Go ogle Ea rth) 
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Mer-plicht 
Voor besluiten en plannen die leiden tot ontwikkelingen met (mogelijk) belangrijke negatieve 
gevolgen voor het milieu, geldt de verplichting tot het opstellen van een 
milieueffectrapportage. Op die manier krijgt milieu een volwaardige rol in de afweging van 
belangen. De drempelwaarden voor projecten waarbij deze verplichting aan de orde is, zijn 
vastgelegd in het Besluit mer. Daarbij zijn de volgende gevallen te onderscheiden: 

indien ontwikkelingen rechtstreeks mogelijk worden gemaakt dient een zogenaamde 
besluit-MER 1 } te worden gemaakt; 
in gevallen waar het bevoegd gezag nader moet afwegen of er sprake is van belangrijke 
negatieve gevolgen voor het milieu, is een merbeoordelingsplicht aan de orde. 

Sinds de implementatie van de Europese richtlijn voor Strategische Milieubeoordeling (SMB) 
in Nederlandse wetgeving ontstaat voor verschillende ruimtelijke plannen tevens de 
verplichting om een planMER op te stellen. Een planMER moet worden opgesteld indien: 

een plan het kader vormt voor een toekomstig besluit over een mer-(beoordelings)-
plichtige activiteit; 
voor een plan een passende beoordeling op grond van de Habitatrichtli jn/Natuurbe
schermingswet gemaakt moet worden. 

Het bestemmingsplan is planmer-plichtig 
Op grond van het Besluit mer is het 'oprichten van een installatie voor het fokken, mesten of 
houden van onder andere 200 stuks melk-, kalf- of zoogdieren ouder dan 2 jaar (Rav cat. A 
1, A 2) ' een mer-beoordelingsplichtige activiteit (categorie D 14) van het Besluit mer. Een 
mer-beoordelingsplicht houdt in dat het bevoegd gezag nader moet afwegen of er sprake is 
van belangrijke negatieve gevolgen voor het milieu en of het opstellen van een 
milieueffectrapport (MER) noodzakelijk is. De merbeoordelingsplicht is gekoppeld aan de 
aanvraag van een omgevingsvergunning voor het oprichten van een inrichting. Aangezien 
het bestemmingsplan het kader vormt voor een mer-beoordelingsplichtige activiteit is het 
bestemmingsplan planmer-plichtig. Het planMER vormt een informatiedocument dat door de 
gemeenteraad wordt betrokken bij de vaststelling van het bestemmingsplan. 

Het uitbreiden van de aanvoer van producten naar de mestvergister is tevens een mer-
beoordelingsplichtige activiteit. In de zin van het Besluit mer gaat het hier immers om de 
'oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor de verwijdering van afval, anders 
dan bedoeld onder D 18.3, D 18.6 of D 18.7. In gevallen waarin de activiteit betrekking 
heeft op een installatie met een capaciteit van 50 ton per dag of meer' (categorie D18.1). 

Doel notitie reikwijdte en detailniveau 
Op grond van de mer-regelgeving is het bevoegd gezag (in dit geval de gemeente) verplicht 
betrokken overheden en adviesorganen in staat te stellen om advies uit te brengen ten 
aanzien van de reikwijdte en detailniveau van het planMER. Op basis van voorliggende 
notitie worden adviesorganen in de gelegenheid gesteld om dit advies uit te brengen. In de 
notitie wordt het voornemen, eventuele alternatieven en de te onderzoeken milieueffecten 
beschreven. 

Waar de afkorting mer wordt gebruikt, wordt verwezen naar de procedure voor milieueffectrapportage. Met de 
afkorting MER wordt het milieueffectrapport bedoeld 
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Alternatieven en varianten 
De kern van een mer-procedure bestaat uit het vergelijken van de een referentiesituatie - de 
situatie zonder vaststellen van het nieuwe bestemmingsplan - met de situatie die kan 
ontstaan na vaststelling van het bestemmingsplan. Op grond van de mer-regelgeving 
moeten in een planMER, indien nuttig en noodzakelijk, alternatieven of varianten worden 
onderzocht. Daarbij zijn alleen alternatieven die daadwerkelijk kunnen worden gerealiseerd 
en alternatieven die leiden tot een verschil in milieueffecten interessant om met elkaar te 
vergelijken. In het MER dient in ieder geval een vergelijking plaats te vinden met de 
referentiesituatie (het nulalternatief). 

Na een afweging van de zoekrichting voor mogelijke alternatieven, worden de beoogde 
onderzoeksalternatieven onderstaand beschreven. 

Alternatievenon tw ikke ling 
Aangezien het bestemmingsplan wordt gebruikt om de ruimtelijke situatie te reguleren, gaat 
het voornamelijk om alternatieven met een ruimtelijke component. Er kan worden gedacht 
aan alternatieve locaties, een andere invulling van het programma of verschillende 
inrichtingsvarianten. Om te komen tot reële alternatieven zal eerst worden verkend in 
hoeverre het voornemen bestaat uit vaststaande dan wel variabele elementen. 

De landerijen zijn gelegen in de omgeving van de locatie. Verplaatsing van het huidige 
melkveehouderijbedrijf is niet aan de orde. Een huiskavel heeft immers de voorkeur. 
Bovendien zou het verplaatsen van de veehouderij gepaard gaan met kapitaalvernietiging. 
De locatie is daarmee een vaststaand element en alternatieve locaties zijn daarom niet aan 
de orde. 

In overleg met het bevoegd gezag is een landschappelijk inrichtingsplan gemaakt. De 
inrichting van het bedrijf is afgestemd op de huidige inrichting en het landschappelijk 
inrichtingsplan 2 ) dat is gemaakt. Daarmee is ook de inrichting een vaststaand element en 
zijn inrichtingsvarianten niet aan de orde. 

Ni je Pleats 
Door de provincie Fryslân is het Nije Pleats-project opgezet. De Nije Pleats (fries voor 'de 
nieuwe boerderij') heeft als doel om grote agrarische bouwpercelen inpasbaar te maken in 
het Friese landschap. Bij vergroting van agrarische bedrijven wordt door middel van 
werksessies met betrokken partijen (initiatiefnemers, gemeente, provincie, 
landschapsarchitecten, en dergelijke) gezocht naar een zo goed mogelijke landschappelijke 
inpassing. Voor dit perceel heeft een dergelijke sessie met het kwaliteitsteam ruimte van 
de provincie Fryslân plaatsgevonden. Naar aanleiding van dit gesprek is een 
landschappelijk inpassingsplan opgesteld (Bügel Hajema, 28 januari 2011). 

In de toekomst kunnen plannen aan de orde kunnen zijn om verder uit te breiden binnen het 
bouwperceel dat in het nieuwe bestemmingsplan wordt opgenomen. De 
marktomstandigheden bepalen daarbij of verdere uitbreiding van de melkveestapel aan de 
orde is, of dat wordt ingezet op verbreding van de activiteiten. Zodoende wordt voorgesteld 
de volgende alternatieven te onderzoeken: 
1. De referentiesituatie: de milieu-uitstraling van het huidige bouwperceel en het huidige 

aantal dieren; 
2. Het voornemen: de effecten van de beoogde uitbreiding naar 450 stuks melkvee en 

verruiming van de mogelijkheden voor mestvergisting; 
3. Alternatief maximale invulling: de maximaal mogelijke effecten die het nieuwe 

bestemmingsplan toelaat. 

2 ' 'Landschappelijk inpassingsplan Kilewierwei 1 in Tirns', Bügelhajema Adviseurs, 28 januari 2011 
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Refer en tiesitua tie (n ulalternatief) 
In de huidige situatie is het ene deel van het plangebied in gebruik als melkveebedrijf 
inclusief een co-vergistings- en warmte-krachtkoppeling installatie en het andere deel is 
grasland. 

De huidige situatie betreft het melkveehouderijbedrijf van de familie Schaap. Dit is een 
modern melkveehouderijbedrijf met ruimte voor 450 grootvee eenheden (150 stuks 
melkrundvee). Het bedrijf heeft circa 120 hectare grasland en 30 hectare maïsland. Het 
grootste deel van de landbouwgronden ligt op meer dan 1 kilometer afstand van het bedrijf. 
Het jongvee wordt extern opgefokt en het grootste deel van de mechanisatie is in eigen 
handen. De koeien worden gemolken in een grote melkcarrousel. De melkcarrousel en al het 
vee zijn in één grote stal ondergebracht. Een deel van de koeien heeft een speelweide, zodat 
ze bij mooi weer naar buiten kunnen. 

ft 

I 
Figuur 2. Bestaande situatie 

Sinds 2008 exploiteert de familie Schaap als neventak een co-vergistingsinstallatie. Eind 
2011 is deze installatie uitgebreid. Op basis van de omgevingsvergunning mag op jaarbasis 
27.000 ton biomassa worden vergist, terwijl de installatie 50.000 ton biomassa kan 
verwerken. Het biogas dat in de co-vergister wordt geproduceerd, wordt door middel van 
Warmte-kracht-koppelingsinstallaties omgezet naar elektriciteit (groene stroom) en warmte. 
De groene stroom wordt ter plaatse getransformeerd naar 10.000 volt en kan hiermee via 
het regionale netwerk worden gedistribueerd. De warmte wordt voor eigen gebruik 
toegepast. Door middel van een opwaardeerinstallatie, kan het groene gas ook rechtstreeks 
worden toegevoegd aan het regionale aardgasnetwerk (8 bar-leiding naar Sneek). 
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Het vermogen van de biogasinstallatie kan daardoor worden opgeschaald tot 1,7 MW 
Elektrisch. De nieuwe installatie levert in theorie voldoende stroom voor circa 4000 
huishoudens. 

Het voornemen 
Het voornemen betreft de uitbreiding van het melkveebedrijf en het verder verruimen van 
de capaciteit van de co-mestvergisitingsinstallatie. Het voornemen bestaat uit het slopen 
van de en nieuwbouwen van een melkveestal. In de stal kunnen 450 stuks melkvee worden 
gehouden. Ook worden twee sleufsilo's toegevoegd. Tot slot kan de aanvoerhoeveelheid van 
co-producten voor de mestvergistinginstallatie verder verhoogd, omdat de mestproductie 
van het bedrijf ook toeneemt. Op jaarbasis zal 55.000 ton biomassa worden vergist. 
Nieuwbouw is op dit punt niet aan de orde. Het betreft een uitbreiding van de 
vergunningvoorschriften. In onderstaande figuur is de toekomstige opzet van het perceel 
weergegeven. 
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Figuur 3. Voorgenomen inrichting terrein 
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Alternatief maximale invulling bestemmingsplan 
Op grond van jurisprudentie moet bij het doorlopen van een planmer-procedure voor een 
bestemmingsplan rekening worden gehouden met de planologische mogelijkheden die in een 
plan worden geboden. Naast het voornemen, moeten daarom ook de (mogelijke) 
milieueffecten van toekomstig mogelijke wijzigingen in beeld worden gebracht. Niet alle 
planologische mogelijkheden brengen belangrijke milieueffecten met zich mee. Bovendien 
zijn de mogelijkheden uit het bestemmingsplan ook niet stapelbaar. Waar een stal wordt 
gebouwd, kan immers geen tweede bedrijfswoning worden gebouwd. In het MER zal daarom 
aandacht worden besteed aan de volgende maatgevende activiteiten: 

Doorontwikkeling van het melkveebedrijf, waarbij de 3 hectare maximaal wordt benut 
voor het houden van melkvee; 
Het realiseren van een kleinschalig kampeerterrein van maximaal 25 standplaatsen. 
Deze activiteit kan ten opzichte van het voornemen extra milieueffecten met zich 
meebrengen voor het landschap, omdat de standplaatsen (deels) buiten het bouwperceel 
mogen worden opgericht. 

De volgende mogelijkheden die in het bestemmingsplan worden geboden hebben een 
beperkte milieu-uitstraling en worden in het planMER daarom buiten beschouwing gelaten: 

Het oprichten van een tweede bedrijfswoning; 
Omvorming naar een gebruiksgerichte paardenhouderij (paardenpension, geen 
manegebedrijfsactiviteiten). Deze activiteit heeft minder of gelijkwaardige gevolgen voor 
het milieu als de doorontwikkeling van het melkveebedrijf en kan daarom buiten 
beschouwing worden gelaten; 
stalling en/of opslag van vaartuigen of kampeermiddelen; 
boerderijwinkel ten behoeve van verkoop van voornamelijk streekproducten met een 
netto vloeroppervlakte van ten hoogste 100 m 2 ; 
paardenbakken (afwijking). Deze activiteit is qua milieu-uitraling veel beperkter dan de 
maatgevende activiteit(en): doorontwikkeling van het melkveebedrijf en het oprichten 
van een kleinschalig kampeerterrein. 

In de volgende tabel wordt aangegeven welke activiteiten per alternatief worden 
meegenomen. 
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Milieueffecten, reikwijdte en detailniveau 
De reikwijdte van de meeste milieueffecten zal naar verwachting beperkt zijn. 
Ecologische effecten hebben naar verwachting de grootste reikwijdte. Verkeerseffecten 
kunnen ook op enige afstand van het perceel merkbaar zijn. Overige milieueffecten 
blijven beperkt tot het agrarisch bouwperceel en de directe omgeving daarvan. De 
reikwijdte van de ecologische- en verkeerseffecten wordt onderstaand beschreven. 

Reikwijdte ecologische effecten 
De uitbreiding van het agrarische bouwperceel kan in theorie negatieve effecten hebben 
op de Natura 2000-gebieden. Het meest nabij gelegen gebied dat op basis van de 
Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn is aangewezen - een zogenaamd Natura 2000-

gebied - ligt op een afstand van 5,5 km. Directe effecten zoals verstoring (door licht of 
geluid) of verdroging (door het onttrekken van water) kunnen daardoor worden 
uitgesloten. Door de uitstoot van ammoniak, kan de bouw van stallen gevolgen hebben 
voor vermestings- en verzuringsgevoelige habitats in de omgeving. De invloed van 
stikstofdepositie is mede afhankelijk van de afstand tot gevoelige gebieden. Een groot 
deel van de droge depositie slaat op enkele kilometers van afstand van stallen neer. 
Natte depositie heeft een groter verspreidingsbereik. 

Natura 2000-gebieden 
De dichtstbijzijnde beschermde gebieden zijn de Natura 2000-gebieden Witte en Zwarte 
Brekken en het Sneekermeergebied op een afstand van 5,5 respectievelijk 6 kilometer. 
De Witte en Zwarte Brekken zijn niet vermestings- en verzuringsgevoelig. Een deel van 
het Sneekermeergebied is wel vermestings- en verzuringsgevoelig
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Figuur 4. Natura 2000-gebieden Figuur 5. Zeer kwetsbare natuur (WAV) 

Reikwijdte van verkeerseffecten 
De uitbreiding van het aantal stuks melkvee heeft zeer beperkte gevolgen voor de 
verkeersaantrekkende werking. Het afvoeren van melk gebeurd in principe met dezelfde 
frequentie. Verruimen van de aanvoerhoeveelheid van producten voor de mestvergister 
brengt een beperkte toename van het vrachtverkeer met zich mee, omdat er extra 
co-producten worden aangevoerd. Deze vrachtbewegingen kunnen gevolgen hebben voor 
het woon- en leefklimaat van de woningen langs het ontsluitende wegennet. Het betreft 
de Kilewierwei en de Ringdyk. 

Het betreft in dit geval een gebied dat door de provincie op basis van de Wet ammoniak en veehouderij 
(WAV) is aangewezen. 



Detailniveau van milieuonderzoeken 
In de planmer zullen verschillende milieuthema's worden onderzocht. Het detailniveau 
van de milieuonderzoeken hangt daarbij in grote mate af van de mate waarin het 
milieuaspect een ruimtelijke component heeft en samenhangt met het bestemmingsplan. 
In de onderstaande tabel is per milieuaspect weergegeven welke criteria zullen worden 
onderzocht en welke onderzoeksmethodiek daarbij zal wordt gebruikt. 

thema aspect te beschrijven 
effecten/cri teria 

onderzoeksmethodiek 

Woon- en 
leefmilieu 

verkeer verkeershinder als 
gevolg van extra 
vrachtverkeer 

kwalitatieve 
effectbeoordeling op basis 
van akoestisch onderzoek 

Woon- en 
leefmilieu 

geluid geluidshinder als 
gevolg van de 
inrichting 

indirecte 
geluidshinder als 
gevolg van 
bedrijfsgebonden 
verkeer 

kwantitatief 
geluidsonderzoek 

Woon- en 
leefmilieu 

luchtkwaliteit gevolgen voor de 
luchtkwaliteit als 
gevolg van 
toegenomen verkeer 

kwalitatieve beschrijving 

Woon- en 
leefmilieu 

geurhinder hinder als gevolg van 
bedrijfsactiviteiten 

kwalitatieve beschrijving 

Woon- en 
leefmilieu 

externe veiligheid toetsing aan het 
plaatsgebonden risico en 
groepsrisico 

kwantitatief (toetsing aan 
grenswaarden) 

Woon- en 
leefmilieu 

licht lichtuitstraling als gevolg 
van de inrichting 

kwalitatief 

Water oppervlaktewater gevolgen waterberging 
en afvoer 

gevolgen voor de 
waterkwaliteit 

kwantitatief (toetsing aan 
de compensatie-eisen 
waterschap) 

kwalitatief (op basis van 
beschikbare gegevens) 

Ecologie soortenbescherming gevolgen beschermde 
en/of Rode Lijstsoorten 

kwalitatief, ecologisch 
bureauonderzoek 

Ecologie 

gebiedsbescherming gevolgen voor EHS, Natura 
2000, weidevogel- en 
ganzenfourageergebied en 
beschermde 
natuurmonumenten 

kwalitatief en kwantitatief 
onderzoek. 

Bodem bodem milieuhygiënische 
bodemkwaliteit 

kwalitatief onderzoek 

Landschap en 
cultuurhistorie 
en archeologie 

landschap inpasbaarheid van de 
plannen binnen huidige 
landschapsstructuren 

kwalitatief, op basis van 
beschikbaar materiaal 

Landschap en 
cultuurhistorie 
en archeologie 

archeologie aanwezige 
archeologische waarden 

kwalitatief, op basis van 
een inventariserend 
veldonderzoek 



Samenhang met overige ontwikkelingen 
Met het oog op mogelijke cumulatie van milieueffecten moet in een planmer rekening 
worden gehouden met andere ontwikkelingen in de omgeving van het plangebied. In dit 
kader zij de volgende twee ontwikkelingen van belang: 

door de gemeente Súdwest-Fryslân wordt een nieuw bestemmingsplan voor het 
buitengebied voorbereid. De nieuwbouwruimte voor agrarische bedrijven die in dit 
nieuwe bestemmingsplan wordt geboden, leidt mogelijk tot een stapeling (cumulatie) 
van milieueffecten op het gebied van stikstofdepositie. Omdat het planMER voor het 
nieuwe bestemmingsplan buitengebied waarschijnlijk nog niet beschikbaar is, wordt 
deze stapeling van effecten in het planMER voor de Kilewierwei 1 kwalitatief 
beschouwd; 
bij Tirns, tussen de Thaborweg en de Franekervaart, zijn (op termijn) 
uitbreidingsplannen aan de orde. In het planMER wordt aandacht besteed aan de 
(mogelijke) hinder die op deze locatie kan ontstaan. 

Te volgen procedure 
Op grond van de regelgeving moeten de volgende stappen worden doorlopen: 
1. openbare kennisgeving. Dit onderdeel vormt de formele start van de procedure. In 

een openbare kennisgeving wordt aangegeven dat een planmer-procedure wordt 
doorlopen. Daarnaast wordt aangegeven op welke locatie stukken kunnen worden 
bekeken en binnen welke termi jn; 

2. raadpleging. Zowel overheids- en adviesorganen als derden kunnen hun advies geven 
ten aanzien van de te onderzoeken alternatieven en milieueffecten. Meestal gebeurd 
deze raadpleging op grond van een notitie reikwijdte en detailniveau; 

3. opstellen planMER. Wanneer de te onderzoeken alternatieven en milieueffecten zijn 
afgebakend, kan het milieueffectrapport worden opgesteld; 

4. na publicatie van het planMER en het bestemmingsplan wordt het MER aangeboden 
aan de Commissie m.e.r. (verplicht). In een toetsingsadvies geeft de Commissie aan 
of het milieueffectrapport voldoende informatie bevat om het beoogde besluit te 
nemen of plan vast te stellen; 

5. vaststellen van het plan. Na het toetsingsadvies kan het bestemmingsplan worden 
vastgesteld. In het bestemmingsplan moet worden gemotiveerd op welke manier er 
rekening wordt gehouden met de uitkomsten van het MER; 

6. na vaststelling van het plan vindt evaluatie van milieueffecten plaats. 

Op basis van de Wet milieubeheer moet bij het aanvragen van een omgevingsvergunning 
een mer-beoordeling plaatsvinden. Deze beoordeling heeft niet zozeer betrekking op de 
ruimtelijke consequenties van het vast te stellen bestemmingsplan, als wel de 
milieueffecten van de installatie zelf. 

Tot slot 
Indien deze brief aanleiding geeft tot opmerkingen of suggesties, dan verzoeken wij deze 
binnen uiterlijk vier weken kenbaar te maken. Contactpersoon voor dit bestemmingsplan 
is Siemon G. Faber (s.faber(S)gemeenteswf.nl) 

Schriftelijke reacties t.a.v. afdeling Backoffice ruimtelijke ordening (S.G. Faber) 
Postbus 10.000 
8600 HA Sneek 



Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over de reikwijdte en 
het detailniveau van het op te stellen planMER. 

Met vriendelijke g r o e j / 

namens^hę/coljeġe van burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân, 
teammarjage.r^Backoffice Ruimtelijke Ordening, 

Bijlage: verzendlijst nota Reikwijdte en detailniveau 



Verzendli jst nota Reikwijdte en detailniveau 

Deze nota Reikwijdte en detailniveau is toegezonden aan de volgende beleidspartners: 

Bestuursorganen: 

Gedeputeerde Staten van Friesland 
Burgemeester en Wethouders van de omliggende gemeenten 
VROM-inspectie 
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed 
Wetterskip Fryslân 

Overige actoren: 
- LTO Noord 

Welstandscommissie Hûs en Hiem 
Natuurmonumenten 



Naam Adres Postcode Woonplaats 
Provincie Fryslân Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN 
Ministerie van Infrastructuur en 
Milieu 

Postbus 20901 2500 EX DEN HAAG 

Rijksdienst voor Cultureel 
erfgoed 

Postbus 1600 3800 BP AMERSFOORT 

Wetterskip Fryslân Postbus 36 8900 AA LEEUWARDEN 
LTO Noord Postbus 240 8000 AE ZWOLLE 
Welstandscommissie Hus en 
Hiem 

J.W. Frisostraat 
1 

8933 BN LEEUWARDEN 

Natuurmonumenten Postbus 764 9400 AT ASSEN 
Gemeente Littenseradiel Postbus 1 8730 AA WOMMELS 
Gemeente Harlingen Postbus 10000 8860 HA HARLINGEN 
Gemeente Gaasterlân-Sleat Postbus 30 8560 AA BALK 
Gemeente Skasterlân Postbus 101 8500 AC JOURE 
Gemeente Boarnsterhim Postbus 40 9000 AA GROU 
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Evert Stellingwerf

Onderwerp: FW: Brief Reikwijdte en Detailniveau
Bijlagen: Brief Reikwijdte en Detailniveau Kilewierwei 1 Tirns (import).docx

Hallo Siemon,  
  
Wij hebben geen opmerkingen over de notitie reikwijdte en detailniveau plan-MER. 
  
Wel wil ik wijzen op het volgende. 
Bij de uitwerking van het bestemmingsplan zal aandacht besteed moeten worden aan het criterium 
“plaatsgebondenheid”.  
(Zie brief van 24 januari 2012, kenmerk 987488) 

  
  
  
Met vriendelijke groet, 
Geja van der Wielen-Berg 
  
beleidsmedewerker 
Afdeling Stêd en Plattelân 
Team Algemeen Beleid 
058 292 5778  
Werkdagen ma di do 
g.vanderwielen@fryslan.nl
 

  

 

 

 
Tweebaksmarkt 52 (bezoekadres)   
Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden  
www.fryslan.nl  
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Bijlagen: 
 

 1 Totaaloverzicht bedrijfsactiviteiten en –tijden; Referentiesituatie. 
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Rapport Akoestisch onderzoek in het kader van het plan M.E.R. voor de melkrundveehouderij 
met mestvergistingsinstallatie van Mts. Schaap, Kilewierwei 1 te Tirns. 

 
 

 
06 mei 2013 20130506-12FR026-Mts-ISchaap-Plan-MER-Rap-00.doc - 4 - 
 

Figuur A:  Ligging inrichting Mts. Schaap ten zuidwesten van Tirns. 
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 1 Inleiding 
 
In opdracht van Maatschap Schaap (hierna aangeduid als Schaap) is een akoestisch 
onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het plan M.E.R. en 
heeft betrekking op de melkrundveehouderij met mestvergistingsinstallatie op de locatie 
Kilewierwei 1 ten zuidwesten van Tirns. 
 
De geografische ligging van de inrichting van Schaap ten zuidwesten van Tirns is 
weergegeven op figuur A op de pagina hiernaast. 
 
In het kader van voornoemde beoordeling zijn de volgende drie (bedrijfs-)situaties in 
beschouwing genomen: 
 
• De referentiesituatie 

Deze situatie heeft ten aanzien van de inrichting van het terrein en de bedrijfsvoering, 
betrekking op de huidige, bestaande bedrijfssituatie 2012/2013. 
De (wijze van) bedrijfsvoering is daarbij afgestemd op het houden van melkrundvee tot 
250 grootvee eenheden (GVE) en het ver-/bewerken van 27.000 ton biomassa. 
Ten aanzien van de referentiesituatie is rekening gehouden met de diverse wijzigingen 
en/of uitbreidingen zoals die in het recente verleden hebben plaatsgevonden dan wel 
binnen afzienbare termijn (nog) worden gerealiseerd . Het betreft hier onder andere : 
− De realisatie van een vergister (Ø circa 30,00 meter) op het terrein ten oosten van de 

bestaande navergister; 
− Het (bij)plaatsen van een (derde) WKK-installatie binnen de bestaande WKK-ruimte; 
− Het plaatsen van een tweetal zogenaamde ‘Biogas’ (opwaardeer) installaties op het 

zuidelijk deel van het bedrijfsterrein tussen de (nog uit te breiden) werktuigenberging 
en de bestaande WKK-ruimte; 

− Het uitbreiden van de bestaande en op het zuidelijk deel van het terrein van de 
inrichting gelegen werktuigenberging annex opslagloods voor hooi en stro.  
Binnen de uitbreiding zal een werkruimte worden gerealiseerd ten behoeve van het, 
voorafgaand aan de vergisting, (voor-)bewerken van aan te voeren co-producten. 

 
Daarbij dient te wordt opgemerkt dat het (bij-)plaatsen van een (derde) WKK-installatie 
en de (opwaardeer-) installaties, reeds op grond van de Wet milieubeheer (art. 8.19) is 
geregeld. 
 

• Het voornemen 
Het voornemen heeft betrekking op de (toekomstige) situatie waarbij wordt uitgegaan 
van het houden van 450 GVE en het ver-/bewerken van 50.000 ton biomassa.  
In verband daarmee zullen binnen de richting een aantal wijzigingen en/of uitbreidingen 
plaatsvinden (ten opzichte van de referentiesituatie). Deze voorgenomen wijzigingen 
en/of uitbreidingen bestaan – op hoofdlijnen – uit : 
− Het slopen van de bestaande garage ten zuidoosten van de stelpboerderij; 
− De realisatie van een nieuwe melkrundveestal op de plaats van c.q. ter vervanging 

van de thans bestaande stal met bijbehorende melkfaciliteit(en); 
− Het (deels) verwijderen c.q. vervallen van twee van de direct ten zuiden van de 

melkrundveestal gelegen (bestaande) sleufsilo’s; 
− De realisatie van vier nieuwe sleufsilo’s op het achterterrein ten oosten van de 

recentelijk gerealiseerde vergister; 
− Wijzigingen (deels) ten aanzien van het aantal voertuigbewegingen naar/vanaf de 

inrichting en de routing daarvan op het terrein. 
 

• De maximale invulling 
De maximale invulling heeft betrekking op de (toekomstige) situatie waarbij wordt 
uitgegaan van het houden van maximaal 600 GVE en het ver-/bewerken van 66.000 ton 
biomassa. In het kader daarvan is rekening gehouden met: 
− De realisatie van een jongveestal op het – als gevolg van het verwijderen van de 

(bestaande) sleufsilo’s vrijgekomen – voorterrein aan de westzijde; 
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− Wijzigingen (deels) ten aanzien van het aantal voertuigbewegingen naar/vanaf de 
inrichting en de routing daarvan op het terrein; 

 
De bestaande inrichting van het bedrijfsterrein (= referentiesituatie) is weergegeven op 
figuur 2. Op de figuren 3 tot en met 6 is een overzicht gegeven van inrichting van het 
bedrijfsterrein en de (gevel-)aanzichten, uitgaande van respectievelijk het voornemen en de 
situatie bij maximale invulling.  
 
De geluidsbelasting c.q. het immissieniveau als gevolg van de activiteiten binnen de 
inrichting van Schaap is – voor ieder van de hiervoor genoemde bedrijfssituaties 
afzonderlijk – berekend ter plaatse van twaalf ontvangpunten. Hiervan is/zijn (de) 
ontvangpunt(en): 
• 001 tot en met 006 gelegen rondom de inrichting en wel op een afstand van 50 meter tot 

de terreingrens van de inrichting; 
• 007 tot en met 010 gelegen ter hoogte van de meest nabijgelegen (woon-) 

bestemmingen van derden in de directe omgeving van Schaap. Het betreft hier de 
(woon-)bestemmingen aan de Ringdyk en de Thaborwei; 

• Ref-1 en Ref-2 gelegen ten noordwesten en ten noordoosten van de inrichting. Deze 
punten komen qua ligging (nagenoeg) overeen met de referentiepunten 1 en 2 als 
aangegeven op de bij de vergunning van 9 december 2003 behorende figuur.  
Het op voornoemde figuur opgenomen referentiepunt 3 is gelegen ten zuidoosten van 
de bestaande inrichting. Dit ontvangpunt (Ref-3) komt, als gevolg van de voorgenomen 
realisatie van de ligboxstal, binnen de gebouwen te liggen. Voor dit ontvangpunt zijn 
daarom geen berekeningen uitgevoerd; 

 
De situering en nummering van voornoemde ontvangpunten is weergegeven op de figuur 
1. 
 
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 wordt de situatie ter plaatse en de bedrijfsvoering uitgaande van de 
referentiesituatie, het voornemen en de maximale invulling beschreven. 
In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op het toetsingskader voor de beoordeling van de 
akoestische situatie. De uitgangspunten en de berekening van de geluidsbelasting op de 
omgeving zijn beschreven in hoofdstuk 4. 
In hoofdstuk 5 worden de berekeningsresultaten getoetst en zijn de conclusies 
weergegeven. 
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 2 Situatie 
 

 2.1 Geografische ligging van de inrichting 
 
De inrichting van Schaap is gelegen ten zuidwesten van Tirns in het overwegend 
agrarische buitengebied van de gemeente Súdwest-Fryslân. Het terrein van de inrichting is 
vanuit Tirns bereikbaar via de Ringdijk en de Kilewierwei en wordt ontsloten door een 
tweetal in-/uitritten op de Kilewierwei. Het betreft hier een in-/uitrit aan de noordzijde, ter 
hoogte van de stelpboerderij en een in-/uitrit aan de zuidzijde ter hoogte van de 
werktuigenberging. Daarnaast wordt ten behoeve van het aan- en/of afvoeren van 
producten, gebruik gemaakt van een in-/uitrit en de verharde terreingedeelten ter hoogte 
van c.q. rondom de op het meest zuidelijk deel van het terrein gelegen sleufsilo. 
 
 

 2.2 Inrichting bedrijfsterrein; Referentiesituatie 
 
Het woonhuis (stelpboerderij) is gelegen op het noordelijk deel van het terrein van de 
inrichting. Het noordelijk deel van deze boerderij wordt aangewend voor bewoning. 
Binnen de schuur (aan de zuidzijde) worden onder andere werkzaamheden verricht ten 
behoeve van onderhoud en reparatie van het materieel. Het kantoor bevindt zich in het 
zuidwestelijk deel van de schuur. Ten zuidoosten van de stelpboerderij bevindt zich een 
garage voor privégebruik 
 
De huidige melkrundveestal met bijbehorende tankfaciliteit(en) is gelegen ten zuiden van 
de stelpboerderij. Ten zuiden van de bestaande melkrundveestal zijn een vijftal sleufsilo’s 
ingericht voor de opslag van onder andere kuil, maïs, vaste mest en dergelijke. 
 
Op het zuidwestelijk deel van het terrein van de inrichting bevindt zich thans een loods die 
wordt gebruikt voor de stalling van materieel/materiaal (= werktuigenberging) en de opslag 
van stro en hooi. Deze loods zal in oostelijke richting worden uitgebreid, waarbij binnen het 
meest oostelijk deel van deze loods een werkruimte zal worden ingericht ten behoeve van 
het – voorafgaand aan de vergisting – (voor-)bewerken van aangevoerde co-producten. 
Daarbij dient te worden opgemerkt dat deze uitbreiding thans (oktober 2012) nog niet is 
gerealiseerd maar als zodanig wel op grond van de Wet milieubeheer (art. 8.19) is 
geregeld. De uitbreiding is op grond daarvan aan te merken als zijnde vergund en daarom 
bij de beoordeling van de referentiesituatie, als ‘bestaand’, in beschouwing genomen. 
 
Ten westen van de werktuigenberging is een Polemsilo opgesteld voor de opslag van voer. 
 
De aan de mestvergisting gerelateerde installaties – inclusief bijbehorende opslagtanks – 
staan opgesteld op het oostelijk en zuidoostelijk deel van het terrein.  
De mestvergistingsinstallatie omvat een opslagtank ten behoeve van de navergisting  
(Ø circa 12,00 meter, capaciteit 1.200 m3) en een opslagtank ten behoeve van de 
vergisting (Ø circa 22,00 meter capaciteit 2.200 m3). Recentelijk (2011) is ten oosten van 
deze tanks een nieuwe tank geplaatst ten behoeve van de vergisting (Ø circa 30,00 meter, 
capaciteit 3.500 m3). 
 
Ten westen van de navergister bevindt zich de zogenoemde ‘Pasteurisatieruimte’. 
Binnen deze ruimte staan installaties opgesteld ten behoeve van het scheiden van mest en 
digistaat. De wanden en dakvlakken van deze ruimte bestaan uit dubbelwandige 
lichtmetalen gevel- en dakpanelen (sandwich). De bij de mestscheiding vrijkomende 
‘restfractie’ word tijdelijk opgeslagen op het buitenterrein direct ten westen van het 
pasteurisatiehok. Deze restfractie wordt met enige regelmaat overgeslagen in/naar de 
(thans) centraal op het terrein gelegen sleufsilo’s. 
 
De drie bestaande WKK-installaties, elk met een vermogen van 345 KWe, staan opgesteld 
in een afzonderlijke en akoestisch gezien, geïsoleerde WKK-ruimte. Deze WKK-ruimte is 
opgesteld binnen de WKK-loods. Deze loods bevindt zich op het zuidoostelijk deel van het 
terrein. 
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De opslagtank ten behoeve van hydrolyse (Ø circa 8,50 meter, capaciteit 2.200 m3) staat 
opgesteld ten oosten WKK-loods. De mengbak bevindt zich ten zuiden van deze 
opslagtank. 
 
Nagenoeg direct ten westen van de WKK-loods staan twee zogenoemde biogasinstallaties 
opgesteld. Ten zuiden van de werktuigenberging en de WKK-loods ligt, evenwijdig aan de 
zuidelijke terreingrens, een sleufsilo. 
 
De bestaande inrichting van het bedrijfsterrein (= referentiesituatie) is weergegeven op 
figuur 2. 
 
 

 2.3 Inrichting bedrijfsterrein; Voornemen 
 
Ten aanzien van de bestemming en het gebruik van de stelpboerderij (woning, schuur en 
kantoor) zullen geen wijzigingen worden doorgevoerd. Het voornemen is om bestaande 
garage (voor privégebruik) te slopen. 
 
In het kader van de voorgenomen wijziging/uitbreiding zal de bestaande melkrundveestal in 
zijn geheel worden vervangen. De nieuwe melkrundveestal zal worden ingericht voor de 
stalling van melkrundvee. Daarnaast zullen ruimten worden ingericht voor de stalling van 
jongvee. Het melklokaal c.q. de melkcarrousel met bijbehorende wacht-/technische ruimte 
zal worden gesitueerd in het zuidwestelijk deel van de nieuwe melkrundveestal, grenzend 
aan de zuid- en westgevel. De aan het melken gerelateerde installaties zullen daarbij 
worden opgesteld op de verdieping. De opslag van melk zal plaatsvinden in een melktank 
(capaciteit 40.000 liter). Deze zal worden opgesteld ten westen van de melkrundveestal. 
De opslag van veevoer zal (deels) plaatsvinden in een drietal voersilo’s welke worden 
gesitueerd ten oosten van de melkrundveestal. Ook de thans ten westen van de 
werktuigenberging opgesteld voersilo zal naar voornoemde locatie worden verplaatst.  
 
Vanwege de realisatie van de nieuwe melkrundveestal zal het gebruik twee van de direct 
ten zuiden van de nieuwe stal gelegen bestaande sleufsilo’s vervallen. Op het achterterrein 
(= oostzijde) en ten oosten van de recentelijk gerealiseerd vergister zullen een viertal 
nieuwe sleufsilo’s worden gerealiseerd, elk groot circa 92,00 x 8,00 meter (l x b). 
De hoogte van de keerwanden van deze silo’s zal 2,90 meter bedragen. 
 
Als gevolg van de realisatie van een melkrundveestal, het (deels) verwijderen/vervallen van 
(het gebruik van) twee van de bestaande sleufsilo’s, de realisatie van nieuwe sleufsilo’s en 
de toename van de hoeveelheid te ver-/bewerken biomassa (van 27.000 ton naar 50.000 
ton), zal de routing en het aantal voertuigbewegingen naar/vanaf en op/over het terrein van 
de inrichting de nodige wijziging(en) ondergaan. Een en ander is in overleg met de 
opdrachtgever afgestemd op het voornemen en als zodanig verwerkt in de aan het 
onderzoek ten grondslag liggende rekenmodellen. 
 
Op de figuren 3 en 4 is een overzicht gegeven van inrichting van het bedrijfsterrein en de 
(gevel-)aanzichten, uitgaande van het voornemen. 
 
 

 2.4 Inrichting bedrijfsterrein; Maximale invulling 
 
Tenzij hierna anders vermeld, komt de terreininrichting (en daarmee de bedrijfsvoering) 
uitgaande van de situatie bij maximale invulling, overeen met de inrichting (en 
bedrijfsvoering) conform het voornemen. 
 
De sleufsilo’s op het voorterrein (= westzijde) worden verwijderd. Op het daardoor 
vrijkomende terrein zal een jongveestal worden gerealiseerd, afmeting circa 51,00 x 29,00 
meter (l x b).  
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Als gevolg van de realisatie van de jongveestal en de toename van de hoeveelheid te ver-
/bewerken biomassa (van 50.000 ton naar 66.000 ton) zal de routing en het aantal 
voertuigbewegingen naar/vanaf en op/over het terrein van de inrichting de nodige 
wijziging(en) ondergaan. De wijziging(en) is/zijn in overleg met de opdrachtgever 
afgestemd op de situatie uitgaande van de maximale invulling en als zodanig verwerkt in 
de rekenmodellen. 
 
Op de figuren 5 en 6 is een overzicht gegeven van inrichting van het bedrijfsterrein en de 
(gevel-)aanzichten, uitgaande van de bedrijfssituatie bij maximale invulling. 
 
 

 2.5 Bedrijfsactiviteiten 
 
In de volgende paragrafen wordt per situatie (Referentie, Voornemen en Maximale 
invulling) en per bedrijfsonderdeel afzonderlijk, ingegaan op de voor het akoestisch 
onderzoek relevante bedrijfsvoering en -activiteiten. 
 

 2.5.1 Algemeen 
Ten aanzien van de activiteiten welke binnen de inrichting plaatsvinden, kan onderscheid 
worden gemaakt in: 
• Agrarische activiteiten (= hoofdactiviteit); 

Deze bestaan op hoofdlijnen uit het houden van melkrundvee, melkwinning en de 
opslag van voer en mest. 

• Activiteiten gerelateerd aan de mestvergistingsinstallatie (= nevenactiviteit). 
 
 
Door de opdrachtgever zijn ten aanzien van het verrichten van de werkzaamheden binnen 
de inrichting, de volgende werktijden aangegeven: 
• Maandag tot en met vrijdag : 05.00 – 23.00 uur; 
• Zaterdag en zondag : 05.00 – 19.00 uur. 
 
 
Naast voornoemde werktijden kan het voorkomen dat er in de kuilperiode incidenteel  
‘s nachts ingekuild moet worden. Verder zijn de koelinstallaties voor de melktank en de 
mestvergistingsinstallatie (nagenoeg) continu in bedrijf. 
 
 

 2.5.2 Referentiesituatie 
 
Activiteiten gerelateerd aan de melkrundveehouderij 
 
Stelpboerderij (schuur) 
Binnen de schuur van de stelpboerderij worden zéér incidenteel onderhouds- en 
reparatiewerkzaamheden verricht aan het materieel/materiaal dat binnen de inrichting 
wordt gebruikt. Volgens opgave door de opdrachtgever kan het voorkomen dat daarbij ook 
las- en of slijpwerkzaamheden worden verricht gedurende gemiddeld één à twee uren per 
maand. Gelet op de frequentie van het voorkomen van deze activiteit zijn deze in 
akoestische zin als ‘niet relevant’ aan te merken en daarom buiten beschouwing gelaten. 
 
Melkrundveestal 
Algemeen 
Het gemiddeld heersende geluidsniveau binnen een ligbox- c.q. jongveestal ligt rond de 50-
60 dB(A) en wordt bepaald door het gestommel van koeien en het af en toe rammelen van 
kettingen en/of hekwerken. 
 
Melkrundveestal 
Het betreft hier een melkrundveestal die onderdak biedt aan 250 grootvee-eenheden. De 
afmeting van de melkrundveestal en de daarbinnen gesitueerde jongvee-/kalverstal 
bedraagt circa 59,00 x 25,00 meter (l x b).  
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De goot- en nokhoogte van dit (oostelijk) deel van de melkrundveestal bedragen 
respectievelijk circa 2,00 en 5,00 meter. 
In de west- en oostgevel van de melkrundveestal is een overheaddeur , groot circa 5,30 x 
4,10 meter (b x h) aanwezig, De noord- zuidgevel van de melkrundveestal zijn (deels) 
vanaf een hoogte van circa 1,00 meter, over een hoogte van circa 1,20 meter (= tot aan de 
goothoogte) als open gevel uitgevoerd. Deze open gevels zijn voorzien van zogenoemd 
‘windbreekgaas’. De rest van de gevels bestaat uit metselwerk (= prefab gevel elementen). 
 
Het dak van de melkrundveestal is voorzien van (thermisch) geïsoleerde, cementgebonden 
dak-/golfplaten en voorzien van een zogenoemde ‘oversteeknok’. Deze nok is over de 
gehele lengte en over een hoogte van circa 0,30 meter 'open' uitgevoerd. Dit ten behoeve 
van de natuurlijke ventilatie van de stal. In het akoestische rekenmodel is rekening 
gehouden met de als maatgevend te beschouwen, geluidsemissie via voornoemde open 
gevel- en dakdelen (= bronnen 001-012). Dit als gevolg van het binnen deze stal rijden van 
de shovel tijdens het voeren, het inrijden van stro en/of hooi dan wel het uitrijden van mest 
en dergelijke. De transmissie van geluid via de dakvlakken en de gesloten (overhead-) 
deuren mag hieraan (ruim) ondergeschikt worden geacht. Ten aanzien van het heersende 
zendniveau binnen de melkrundveestal is de immissierelevante bronsterkte van een 
langzaam rijdende en (nagenoeg) stationair draaiende verreiker als uitgangspunt 
gehanteerd. 
Door de opdrachtgever is aangegeven dat voornoemde activiteit ten behoeve van het 
voeren/verzorgen van de dieren, dagelijks plaatsvindt. Daarbij is de verreiker gedurende 
circa 60 minuten tijdens uitsluitend de dagperiode – verspreidt over verschillende posities 
ter hoogte van het voerpad binnen de melkrundveestal – in bedrijf. 
 
Melk- en tanklokaal 
Het melklokaal met bijbehorende wachtruimte en tanklokaal is gesitueerd aan de 
noordwestzijde van en grenzend aan de melkrundveestal. De afmeting van dit deel van de 
stal bedraagt circa 14,00 x 8,00 meter (l x b). De goot- en nokhoogte bedragen 
respectievelijk circa 2,00 en 4,00 meter. De gevels van deze ruimte bestaan uit 
metselwerk. In de westgevel bevinden zich twee (houten) loopdeuren, elk groot circa 2,30 
m2 (= bron 018 en 019) en een tweetal ramen, elk groot ca. 1,00 m2 (= bron 015 en 016). 
In de oostgevel zijn een tweetal ramen aanwezig, elk groot ca. 1,00 m2 (= bron 017 en 
018). In het akoestische rekenmodel is ervan uitgegaan dat de geluidsemissie vanuit het 
melk- annex tanklokaal wordt bepaald door het tijdens het melken heersend binnenniveau 
van 80 dB(A). Het melkvee wordt dagelijks tweemaal machinaal gemolken en wel om 06.00 
en 17.00 uur en neemt per sessie circa twee uren in beslag. 
 
De melk wordt opgeslagen in de melktank welke binnen staat opgesteld. Om de 
opgeslagen melk op de juiste temperatuur te houden wordt gebruik gemaakt van eerder 
genoemde inpandig opgestelde melkkoeling. Het (ventilatie-)rooster van deze koeling 
bevindt zich in westgevel (= bron 023).Door de opdrachtgever is aangegeven dat deze 
koeling gedurende: 
• De dagperiode gemiddeld twee uren in bedrijf is;  
• De avondperiode – aansluitend aan het melken – gedurende één uur in bedrijf is; 
• De nachtperiode één uur in bedrijf is. 
 
 
Werktuigenberging 
De werktuigenberging is gesitueerd op het zuidwestelijk deel van het terrein van de 
inrichting. Deze thans bestaande loods, groot circa 19,00 x 15,00 meter (l x b), zal in 
oostelijke richting worden uitgebreid. De uitbreiding bedraagt circa 40,00 x 15,00 meter (l x 
b). De goothoogte van deze loods bedraagt aan de noordzijde circa 4,50 meter. 
Aan de zuidzijde varieert de goothoogte van 2,40 tot 3,50 meter. De nokhoogte van de 
gehele loods bedraagt circa 8,10 meter. 
Binnen die uitbreiding zal, in het meest oostelijke deel daarvan, een werkruimte worden 
ingericht ten behoeve van het – voorafgaand aan de vergisting – (voor-)bewerken van aan 
te voeren co-producten. Bij de beschrijving van de aan de mestvergisting gerelateerde 
activiteiten wordt hierop verder ingegaan. 



Rapport Akoestisch onderzoek in het kader van het plan M.E.R. voor de melkrundveehouderij 
met mestvergistingsinstallatie van Mts. Schaap, Kilewierwei 1 te Tirns. 

 
 

 
06 mei 2013 20130506-12FR026-Mts-ISchaap-Plan-MER-Rap-00.doc - 11 - 
 

Met uitzondering van voornoemde werkruimte zal de uitbreiding van de werktuigenberging 
bestaan uit enkelwandige geprofileerde lichtmetalen wand-/gevelpanelen. De dakvlakken 
bestaan uit cementgebonden golfplaten. 
 
Binnen de werktuigenberging vindt de opslag en stalling van divers eigen materieel plaats. 
Het bedrijf beschikt momenteel over twee landbouwtractoren (1 x Fendt 308 en 1 x Claas 
697), een verreiker (Claas Scorpion) en diverse apparaten/toestellen ten behoeve van het 
verrichten van landbouwbewerking. Binnen de werktuigenberging worden zéér incidenteel 
onderhoud- en reparatiewerkzaamheden verricht aan het materieel/materiaal dat binnen de 
inrichting wordt gebruikt (gemiddeld één à twee uren per maand).  
Gelet op de frequentie van het voorkomen van deze activiteit zijn deze in akoestische zin 
als ‘niet relevant’ aan te merken en daarom buiten beschouwing gelaten. 
 
Naast opslag en stalling van materieel wordt (een deel van) de werktuigenberging gebruikt 
voor de opslag van hooi en stro. De daarmee annex zijnde aan- en afvoerbewegingen zijn 
beschreven onder ‘Activiteiten op het buitenterrein’. 
 
 
Activiteiten op het buitenterrein 
Met betrekking tot de activiteiten op het buitenterrein kan – zij het op hoofdlijnen – 
onderscheidt worden gemaakt in activiteiten ten behoeve van: 
• Het aan- en afvoeren van (melk)rundvee en/of jongvee; 
• Het aanvoeren van voer, grondstoffen en producten; 
• Het verzorgen van de dieren; 
• Het afvoeren van producten; 
• Overige activiteiten. 
 
In het navolgende wordt nader ingegaan op de daarbij te onderscheiden deelactiviteiten. 
 
Aan- en afvoeren van (melk)rundvee en jongvee 
 
Door de opdrachtgever is aangegeven dat eens per twee weken sprake zal zijn van de 
aan- dan wel afvoer van melkrundvee. De aan-/afvoer van (melk-)rundvee vindt plaats met 
behulp van een vrachtwagen van derden. 
Naast aanvoer van (melk)rundvee vindt eveneens eens per twee weken aan- dan wel 
afvoer van jongvee plaats vanaf/naar de (eigen) jongveestalling elders in de regio.  
De aan-/afvoer van jongvee vindt plaats. met behulp van een (eigen) tractor met 
aanhanger. De aan-/afvoer van (melk)rundvee en/of jongvee vindt plaats gedurende de 
dagperiode (= tussen 06.00 en 19.00 uur) en vindt in principe niet/nooit gelijktijdig (lees: op 
dezelfde dag) plaats. 
Het in-/uitladen van (melk-)rundvee en/of jongvee vindt plaats ter hoogte van de (overhead-
) deuren in de oost- dan wel westgevel van de melkrundveestal. De over het terrein 
rijdende vrachtwagen dan wel tractor is in het rekenmodel gemodelleerd door middel van 
16 bronposities (= bron 024-039). Daarbij is qua routing en bedrijfsduur rekening gehouden 
met het keren c.q. manoeuvreren van het voertuig op het voorterrein ten westen van de 
melkrundveestal. 
 
Aanvoer van voer, grondstoffen en producten  
 
Aanvoer van (ruw-)voer, (kuil-)gras en/of maïs 
De aanvoer van (ruw-)voer, (kuil-)gras en/of maïs – vanaf voornamelijk de eigen landerijen 
dan wel vanaf locaties van derden – vindt gemiddeld zes keer per jaar plaats. Daarbij is 
sprake van (gemiddeld): 
• Vijf keer, gedurende drie aaneengesloten dagen per keer be-/verwerken van (ruw-)voer 

en/of (kuil-)gras en het gedurende één dag transporteren c.q. aanvoeren daarvan naar 
de bedrijfslocatie; 

• Eén keer, gedurende twee aaneengesloten dagen be-/verwerken van maïs en het 
gedurende één dag transporteren c.q. aanvoeren.  
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Het transport c.q. de aanvoer van (ruw-) voer en/of (kuil-)gras wordt uitgevoerd met behulp 
van tractoren met aanhanger (= eigen tractoren dan wel tractoren van derden/loonbedrijf) 
en vindt in principe plaats tijdens uitsluitend de dag- en avondperiode. Door de 
opdrachtgever is aangegeven dat op de betreffende dag(en) van aanvoer, sprake is van 
vijftien arriverende en vertrekkende voertuigen. Daarbij dient te worden uitgegaan van een 
verdeling van respectievelijk twaalf tractoren gedurende de dagperiode en drie tractoren 
gedurende de avondperiode. De op- /overslag van (ruw-)voer en/of (kuil-)gras vindt plaats 
ter hoogte van de centraal op het bedrijfsterrein gelegen sleufsilo’s. 
 
Het transport c.q. de aanvoer van maïs wordt eveneens uitgevoerd met behulp van 
tractoren met aanhanger (= eigen tractoren dan wel tractoren van derden/loonbedrijf) en 
vindt plaats tijdens de dag- en avondperiode. Door de opdrachtgever is aangegeven dat op 
de betreffende dag(en) van aanvoer, sprake is van twintig arriverende en vertrekkende 
voertuigen. Daarbij dient te worden uitgegaan van een verdeling van zeventien en drie 
tractoren gedurende de respectievelijk de dag- en avondperiode. 
 
De op-/overslag van maïs vindt plaats ter hoogte van de op het zuidelijk deel van het 
terrein gelegen sleufsilo. 
 
Er is sprake van aanvoer van voornoemde producten vanaf de eigen, in de omgeving c.q. 
rondom de inrichting gelegen landerijen. Ten aanzien van de routing naar/van het terrein 
van de inrichting is uitgegaan van de volgende verdeling van het aantal voertuigen: 
• 80% vanaf c.q. richting de Ringdijk, via de noordelijk gelegen in-/uitrit op de Kilewierwei 

(= Kilewierwei noord); 
• 15% vanaf c.q. richting de ten zuiden van de inrichting gelegen landerijen, via de 

zuidelijk gelegen in-/uitrit op de Kilewierwei (= Kilewierwei zuid); 
• 5% vanaf c.q. richting de ten oosten van de inrichting gelegen landerijen, via het eigen 

terrein ten oosten van de inrichting (= terrein oost). 
 
Gezien de frequentie van aanvoer van (ruw-)voer, (kuil-)gras en/of maïs, is deze activiteit 
aan te merken als een ‘niet regulier plaatsvindende’  dan wel ‘incidentele’ bedrijfsactiviteit, 
en als zodanig inzichtelijke gemaakt (zie ook hoofdstuk 5). 
Hierbij dient te worden opgemerkt dat bovengenoemde activiteiten, gelet op routing en type 
voertuigen (tractoren), eveneens als representatief (maatgevend) is aan te merken voor de 
activiteiten ten behoeve van het met behulp van een giertank uitrijden van de mest. Het 
uitrijden van mest vindt gemiddeld zes keer per jaar – gedurende een dag per keer – 
plaats.  
 
Het arriveren en vertrekken van de tractoren via genoemde in-/uitritten is gemodelleerd 
door middel van de bronnen c.q. bronposities 040-045 (= route via Kilewierwei noord), 046-
047 (= route Kilewierwei zuid) en 048-065 (= route terrein oost). In het rekenmodel is ervan 
uitgegaan dat de betreffende tractoren, na aankomst op het terrein, gedurende gemiddeld 
vijf minuten per voertuig verspreidt op/over het terrein, ter hoogte van de betreffende 
sleufsilo’s aanwezig zijn ten behoeve van het lossen (= bron 066-071). Verder is rekening 
gehouden met het tijdens de aanvoer in bedrijf zijn van de verreiker ter hoogte van de 
betreffende sleufsilo’s. Dit ten behoeve van het verdelen en verdichten van de 
aangevoerde producten (= bron 072-078). 
 
Aanvoer van hooi en stro 
Hooi en stro wordt opgeslagen in de loods c.q. werktuigenberging. Per product is sprake 
van gemiddeld één keer per jaar aanvoer. De aanvoer vindt uitsluitend gedurende de 
dagperiode plaats en wordt uitgevoerd met behulp van een (eigen) tractor met aanhanger. 
Daarbij is op een willekeurige werkdag sprake van maximaal vijf arriverende en 
vertrekkende tractoren. De aanvoer vindt plaats vanuit de richting Tirns via de Kilewierwei 
en de zuidelijk gelegen in-/uitrit. Gesteld kan worden dat deze aan-/afvoerbewegingen 
ruimschoots vallen onder de reikwijdte van de als representatief aan te merken 
verkeerswegingen (= eveneens met tractoren), ten behoeve van de hiervoor beschreven 
aanvoer van (ruw-)voer, (kuil-)gras en/of maïs. Deze activiteit is daarom niet als 
afzonderlijke bron in het onderzoek betrokken c.q. in het rekenmodel opgenomen. 
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Aanvoer van krachtvoer 
De opslagsilo’s voor krachtvoer staan opgesteld ten noorden van de melkrundveestal (= 
drie) en ten westen van de werktuigenberging (= één). Per locatie is sprake van het 
gemiddeld eens per maand, gedurende de dagperiode aanvoeren van krachtvoer met 
behulp van één vracht-/bulkwagen of tankwagen. Ter hoogte van de (drie) silo’s ten 
noorden van de melkrundveestal is sprake van aanvoer van krachtvoer in korrelvorm. Deze 
aanvoer vindt plaats met behulp van een vracht-/bulkwagen welke het terrein op-/afrijdt via 
de noordelijk gelegen in-/uitrit op de Kilewierwei. Voor het opgestelde rekenmodel is dan 
ook uitgegaan van één vrachtwagenbeweging tijdens de dagperiode op een willekeurige 
werkdag. De routing is gemodelleerd door middel van een viertal bronposities (= bron 079-
082). Het pneumatisch lossen van deze vracht-/bulkwagen neemt per keer gemiddeld 
twintig minuten in beslag (= bron 083). 
 
Ter hoogte van de silo’s ten westen van de werktuigenberging is sprake van aanvoer van 
krachtvoer in (meer) vloeibare vorm. Deze aanvoer vindt plaats met behulp van een 
tankwagen welke het terrein op-/afrijdt via de zuidelijk gelegen in-/uitrit op de Kilewierwei. 
Voor het opgestelde rekenmodel is dan ook uitgegaan van één vrachtwagenbeweging 
tijdens de dagperiode op een willekeurige werkdag. De routing is gemodelleerd door middel 
van een viertal bronposities (= bron 084-088). Het lossen van deze tankwagen neemt 
gemiddeld vijftien minuten in beslag en vindt plaats met behulp van een pomp en gaat niet 
gepaard met een voor onderhavig onderzoek relevante emissie van geluid. 
 
Binnen de inrichting wordt géén gebruik gemaakt van – door derden – aangevoerde c.q. 
aan te voeren kunstmest. 
 
Het verzorgen van de dieren 
 
De dagelijkse verzorging van de dieren resulteert in diverse verkeersbewegingen met 
(voornamelijk) de verreiker op/over het buitenterrein. Het betreft hier de activiteiten ten 
behoeve van het voorbrengen van voer, het verversen van stro/hooi en het uitrijden van 
vaste mest. In overleg met de opdrachtgever is er in het opgestelde rekenmodel vanuit 
gegaan dat de verreiker ten behoeve van voornoemde activiteiten c.q. ‘voerbeurt’ in totaal 
gedurende 30 minuten in de dagperiode verspreidt op het buitenterrein in bedrijf (kan) zijn.  
Dit is gemodelleerd door middel van een zestal bronnen met een bedrijfsduur van tien 
minuten per bronpositie (= bron 089-094). Daarbij is rekening gehouden met de 
positionering van de verreiker ter hoogte van de centraal op het terrein gelegen sleufsilo’s 
en de opslag van hooi en stro binnen de werktuigenberging. 
 
Afvoer/afzet van producten (melk)rundveehouderij 
 
Afvoeren van drijfmest 
De drijfmest wordt vanuit de melkrundveestal door middel van een mestpomp via een 
ondergronds leidingstelsel naar de biogasinstallatie getransporteerd. Zodra alles is vergist, 
wordt de mest (dan digistaat) naar het mest- c.q. foliebassin overgepompt.  
Het mestbassin (opslagcapaciteit circa 5.000 m3) bevindt zich op het zuidoostelijk deel van 
het terrein van de inrichting. Ten behoeve van dit proces is de mestpomp (= bron 095) 
gedurende gemiddeld vier keer gedurende circa vijftien minuten, evenredig verdeeld over 
het etmaal in bedrijf. 
 
Ter bevordering van het vergistingsproces dient de drijfmest zeer regelmatig te worden 
gemengd. Dit ‘mixen’ vindt plaats met behulp van een vast opgestelde en elektrisch 
aangedreven mestmixer. Deze mestmixer bevindt zich in mestkelder onder de 
melkrundveestal. De geluidsemissie van deze mestmixer is, gelet op de inpandige 
opstelling en gelet op het feit dat het hier een zogenoemde dompelmixer betreft, als niet 
relevant aangemerkt. 
 
Afvoeren van melk 
De afvoer van melk vindt plaats met behulp van een tankwagen van derden. Dit vindt 
gemiddeld een keer per drie dagen plaats. De afvoer kan zowel gedurende de dag-, de 
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avond- als de nachtperiode plaatsvinden. Het tijdstip van afvoer is afhankelijk van het 
route-/rijschema van de tankwagen. De tankwagen rijdt daarbij via de noordelijke in-/uitrit 
tot aan het melklokaal c.q. de daarbinnen opgestelde melktank en verlaat het terrein 
vervolgens weer via de noordelijke in-/uitrit. De daarbij af te leggen route is gemodelleerd in 
de vorm van een vijftal bronpunten (= bron 096-100). Het overpompen van de melk neemt 
gemiddeld 20 minuten in beslag (= bron 101). 
 
Afvoeren van vaste mest 
Gemiddeld eens per twee weken vindt afvoer plaats van vaste mest. Deze mest ligt 
opgeslagen in de sleufsilo direct ten zuiden van de melkrundveestal. Het betreft hier 
uitvergiste mest (digistaat). Hoewel deze activiteit een indirect gevolg is van de 
melkrundveehouderij is deze toe te schrijven als een deelactiviteit welke in sterke mate is 
gerelateerd aan de biogasinstallatie. De afvoer vindt plaats met c.q. wordt verzorgd door 
vrachtwagens van derden en vindt uitsluitend gedurende de dagperiode plaats. Het gaat 
daarbij per keer om één vrachtwagen per dag. Deze vrachtwagen rijdt het terrein op via de 
zuidelijke in-/uitrit op de Kilewierwei en vertrekt eveneens via dezelfde route. De overslag 
van mest vindt plaats ter hoogte van de centraal op het terrein gelegen sleufsilo’s en wordt 
uitgevoerd met behulp van de laad-/losinrichting welke op de betreffende vrachtwagen 
aanwezig is. Het (be-)laden van een vrachtwagen neemt per keer circa een half uur in 
beslag. De af te leggen route is gemodelleerd in de vorm van een drietal bronpunten (= 
bron 102-104). Het (be-)laden van de vrachtwagen is gemodelleerd door middel van bron 
105. 
 
Overige activiteiten (melk)rundveehouderij) 
 
Gebruik hogedrukspuit 
Nagenoeg dagelijks wordt gebruik gemaakt van een hogedrukspuit op het terrein van de 
inrichting ten noorden van de melkrundveestal. Dit is gemodelleerd in de vorm van een 
bronpunt (= bron 106) welke gedurende een half uur in de dagperiode in gebruik is. 
 
Personenauto’s bezoekers  
Door de opdrachtgever is aangegeven dat gedurende een weekdag gemiddeld sprake is 
van het naar en van de inrichting rijden van: 
• Vijf personenauto’s van bezoekers gedurende dagperiode (= tussen 07:00 en 19:00 

uur); 
• Twee personenauto’s gedurende de avondperiode (= tussen 19:00 en 23:00 uur) en; 
• Eén personenauto gedurende de nachtperiode (= tussen 23:00 en 07:00 uur). 
 
 
Aankomst en vertrek vindt in (nagenoeg) alle gevallen plaats via de noordelijk gelegen in-
/uitrit op de Kilewierwei. Het parkeren vindt plaats op het terrein direct ten zuiden van de 
stelpboerderij. De routing is gemodelleerd door middel van de bronposities 107-111. 
 
Beheer en onderhoud landerijen 
Een deel van de activiteiten welke annex zijn aan de melkrundveehouderij zullen 
plaatsvinden op de landerijen welke zijn gelegen buiten de inrichting. Het betreft hier 
activiteiten ten behoeve van beheer en onderhoud. Deze activiteiten brengen met zich mee 
dat er dagelijks sprake zal zijn van verkeersbewegingen met (een) tractor(en) – al dan niet 
voorzien van landbouwmachines – binnen de inrichting. 
De voertuigen kunnen zich daarbij - in principe – op iedere willekeurige positie op het 
terrein bevinden. In het akoestische rekenmodel zijn deze activiteiten gemodelleerd in de 
vorm van een zestal bronposities (= bron 112-117), verspreid (langs de buitengrens) over 
het terrein van de inrichting. Daarbij is ten aanzien van de totale bedrijfsduur uitgegaan van 
zestig minuten gedurende de dagperiode en twintig minuten gedurende de avondperiode 
Een en ander volgens opgave door de opdrachtgever. 
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Activiteiten gerelateerd aan de mestvergistingsinstallatie 
 
Op grond van een beschrijving van het vergistingsproces en de mestvergistingsinstallatie 
(aangevuld met informatie van de opdrachtgever) zijn een aantal voor het akoestisch 
onderzoek relevante activiteiten te onderscheiden. In het navolgende wordt hierop nader 
ingegaan. 
 
Aanvoer ten behoeve van vergisting 
Aanvoer drijfmest vanuit melkrundveestal 
De uit de melkrundveestal vrijkomende drijfmest wordt met behulp van een ondergronds 
leidingstelsel en gebruik makend van een mestmixer en een mestpomp naar de 
mestvergister getransporteerd. Deze afvoer van mest is beschreven onder en toegekend 
aan de activiteiten ten behoeve van de melkrundveehouderij (= bron 095). 
 
Aanvoer (drijf)mest 
Door de opdrachtgever is aangegeven dat gemiddeld negentig keer en verspreidt over een 
jaar aanvoer van mest, afkomstig van inrichting van derden, plaatsvindt. Aanvoer vindt 
plaats ter hoogte van het mestbassin. Het gaat daarbij om circa negentig (aanvoerende) 
tankwagentransporten per jaar. Daarbij wordt uitgegaan van gemiddeld twee tankwagens 
in de week en maximaal één tankwagen op een willekeurige werkdag. Deze vrachtwagens 
volgen de route op het zuidelijk deel van het terrein, rondom de daar gesitueerde sleufsilo. 
De routing is gemodelleerd door middel van de bronnen 127-135. 
 
Aanvoer droge stof en brijvoer 
Gemiddeld een keer per week (circa veertig keer per jaar) vindt aanvoer van zogenoemde 
‘droge stof’ plaats met behulp van vrachtwagens van derden. Daarbij is op een willekeurige 
werkdag sprake van een vrachtwagen van derden in de dagperiode. Aan- en afvoer vindt 
plaats ter hoogte van de meest zuidelijk op het terrein gelegen sleufsilo. Het materiaal 
wordt onder ‘vrije val’ gelost ter hoogte van de daarvoor bestemde en centraal op het 
terrein gelegen sleufsilo’s. De routing van deze vrachtwagens ten behoeve van de aanvoer 
van ‘droge stof’ is gemodelleerd door middel van de bronnen 136-141. 
 
Naast aanvoer van ‘droge stof’ vindt gemiddeld twee keer per week (circa honderd keer per 
jaar), aanvoer van zogenoemd ‘brijvoer’ plaats met behulp van vracht-/tankwagens van 
derden. Het gaat daarbij tijdens een willekeurige werkdag om maximaal één vracht-
/tankwagens gedurende de dagperiode. De routing van deze vracht-/tankwagens komt 
nagenoeg overeen met die van de vrachtwagens ten behoeve van de eerder beschreven 
afvoer van (drijf)mest vanuit de mestopslag (zie bron 142-150). De vrachtwagens rijden 
daarbij echter bij aankomst via de Kilewierwei en het deel van het terrein direct ten zuiden 
van de werktuigenberging naar de silo’s welke staan opgesteld ten zuiden van de WKK-
loods. Het brijvoer wordt daar overgepompt in de daarvoor bestemde silo’s. Dit 
overpompen neemt per keer circa tien minuten per voertuig in beslag.(= bron 151). 
 
Vullen trechter ‘mengbak’  
Dagelijks wordt de vultrechter van de ten zuiden van de WKK-loods opgestelde ‘mengbak’, 
met behulp van de eigen verreiker, gevuld met te vergisten materiaal afkomstig uit de 
verschillende en centraal op het terrein gelegen sleufsilo’s. Dit vullen vindt iedere dag 
gedurende de dagperiode plaats en neemt per keer tien minuten in beslag. Ten behoeve 
daarvan rijdt de verreiker heen en weer tussen de betreffende vultrechter en de centraal op 
het terrein gelegen sleufsilo’s. (= bronnen152-157). 
 
Via de vultrechter/mengbak en de binnen de WKK-loods opgesteld pompen wordt met 
enige regelmaat te vergisten materiaal in de mestvergister(s) gebracht. De installatie is 
daarbij gedurende het gehele etmaal in bedrijf gedurende circa acht minuten per uur (= 
bron 158). 
Daarnaast wordt met behulp van dezelfde installaties, vier keer verspreidt over het etmaal, 
een grondstofmengsel samengesteld ter voorbereiding op de vergisting. Dit proces wordt 
aangeduid als het ‘voermenu samenstellen’, De betreffende mengbak en de direct daaraan 
gerelateerde installaties zijn daarbij per keer gedurende één uur in bedrijf (= bron 159). 
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Opgemerkt dient te worden dat binnen afzienbare termijn de opstelling van voornoemde 
vultrechter met bijbehorende pompen zal worden gewijzigd. De activiteiten ten behoeve 
van het – met behulp van de verreiker – vullen van de trechter zal (nagenoeg) ongewijzigd 
blijven plaatsvinden. Er zal echter sprake zijn van het inbrengen van een (meer) dunne(re) 
fractie van het te vergisten materiaal. Dit zal tot gevolg hebben dat de betreffende 
pompen/vijzels hierop zullen worden afgestemd. Er zal na wijziging sprake zijn van pompen 
conform het ‘dompelprincipe’ zodat naar verwachting van deze pompen geen relevante 
emissie van geluid zal plaatsvinden. 
 
Werkruimte (voor)bewerking co-producten 
Zoals al eerder is aangegeven zal binnen de uitbreiding van de werktuigenberging, en wel 
in het meest oostelijke deel daarvan, een werkruimte worden ingericht ten behoeve van het 
– voorafgaand aan de vergisting – (voor-)bewerken van aan te voeren co-producten. 
De planvorming ten aanzien van de inrichting en het gebruik van machines/toestellen 
binnen deze ruimte is thans (september 2012) nog niet volledig uitgekristalliseerd.  
In overleg met de opdrachtgever wordt voorhand uitgegaan van een ruimte van 20,00 x 
15,00 meter (l x b ). 
Verder wordt ervan uitgegaan dat: 
• De gevels en dakvlakken van deze ruimte zullen bestaan uit geïsoleerde 

dubbelwandige gevel- en dakpanelen (sandwichpanelen); 
• Naast een houten loopdeur, in de noordgevel een overheaddeur 4,50 x 4,50 meter (b x 

h) zal worden gesitueerd; 
• Het binnenniveau in deze ruimte (naar verwachting) circa 80 dB(A) zal bedragen; 
• De werkzaamheden binnen deze ruimte alleen tijdens de dagperiode, tussen 07.00 en 

18.00 zullen plaatsvinden. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat er gedurende acht uren 
sprake zal zijn van het verrichten van relevante geluidveroorzakende (binnen-) 
activiteiten. 

 
De geluidsemissie vanuit deze ruimte is in het akoestisch onderzoek gemodelleerd door 
middel van de bronnen 160 tot en met 165. 
 
Rekening is gehouden met de aanvoer van co-producten met behulp van een vrachtwagen 
van derden. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat er op een willekeurige werkdag één 
vrachtwagen van derden naar voornoemde werkruimte rijdt. De route over het terrein, via 
de meest zuidelijke in-/uitrit op de Kilewierwei en op/over het terrein rondom de meest 
zuidelijk op het terrein gelegen sleufsilo, is gemodelleerd door middel van bronposities 166-
174. 
 
Pasteurisatiegebouw 
Mestscheider/Digistaatscheider 
De aan de mestscheider gerelateerde installaties staan opgesteld in het als zodanig 
aangegeven ‘Pasteurisatiehok‘. Deze ruimte bevindt zich ten westen van de navergister. 
Deze installaties zijn gedurende het etmaal ‘stand-by’ en tijdens een etmaal gedurende zes 
uren (drie keer twee uren) – gelijkmatig verdeeld over het etmaal – in bedrijf.  
De geluidsuitstraling vanuit deze ruimte is gemodelleerd door middel van de bronnen 176-
180. 
 
De bij de mestscheiding vrijkomende ‘restfractie’ wordt, met behulp van in de buiten 
opgestelde mestscheider, tijdelijk opgeslagen op de op het buitenterrein direct ten westen 
van het pasteurisatiehok. De bedrijfsduur van deze mestscheider is gelijk aan de 
bedrijfsduur van de installaties welke staan opgesteld in het pasteurisatiehok (= bron 181). 
Op grond van auditieve waarneming is vastgesteld dat de geluidsemissie van de 
mestscheider ruim wordt overschaduwd door de geluidsuitstraling vanuit het 
pasteurisatiegebouw.  
De mestscheider is daarom in akoestische zin verder buiten beschouwing gelaten. 
 
Met enige regelmaat (één à twee keer per maand) wordt deze restfractie met behulp van 
de verreiker over-/opgeslagen in een van de centraal op het terrein gesitueerde sleufsilo’s 
direct ten westen van de mestscheider. Deze overslag vindt alleen in de dagperiode plaats 
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en neemt per keer gemiddeld één uur in beslag. In het rekenmodel is de totale bedrijfsduur 
van de verreiker verdeeld over een viertal bronposities (= bron 182-185). 
 
Mestvergister(s) en navergister 
De in de mestvergister(s) en navergister opgeslagen mest wordt met enige regelmaat met 
behulp van de in de opslagtanks aanwezige mixers geroerd. Deze mixers worden binnen 
dan wel ondergronds opgesteld en/of zijn van het dompelprincipe waardoor sprake is ven 
een minimale geluidsemissie. Deze installaties zijn daarom niet in onderhavig onderzoek 
betrokken. Ter hoogte van de bestaande vergister staat een installatie opgesteld ten 
behoeve van het beluchten van de opgeslagen mest; aangeduid als ‘Biogasblower’. 
Deze installatie is gedurende het gehele etmaal continu in bedrijf.(= bron 186). 
 
WKK-loods 
Het in de vergistingsilo’s vrijkomende biogas wordt naar de WKK-installaties geleid. 
Deze WKK-installaties staan opgesteld in een afzonderlijke ruimte in het westelijk deel van 
de WKK-loods. De installatie bestaat uit een drietal gasmotoren voor de verbranding van 
het biogas en een viertal generatoren voor de opwekking van elektriciteit. Het vermogen 
van deze units bedraagt 345 KWe per stuk. 
 
In het akoestische rekenmodel is rekening gehouden met een alzijdige geluidsuitstraling 
vanuit de WKK-loods als gevolg van het continu in bedrijf zijn van de daarbinnen (in een 
afzonderlijke ruimte) opgestelde WKK-units (= bron 187-198), daarbij uitgaande van de op 
locatie gemeten binnenniveaus. Verder is rekening gehouden met de geluidsemissie via: 
• De open roosters in de noordgevel van de WKK-loods (= bron 189); 
• De uitstroomopening(en) in de westgevel van de WKK-loods (= bron 199-201); 
• De rookgasafvoer(en) van WKK-installaties, welke zich bevindt ten westen van de WKK-

loods (= bronnen 206-208). 
 
 
Op grond van uitgevoerde metingen (2010) is vastgesteld dat de immissierelevante 
bronsterkte van de uitlaten c.q. schoorstenen (nagenoeg) volledig wordt bepaald door het 
geluidsdrukniveau in de tertsband van 80 Hz. In het in 2010 door Adviesbureau dB(A) – ten  
behoeve van de (voorgenomen) aanvraag van een revisievergunning – opgestelde 
akoestisch onderzoekrapport is hierop uitvoerig ingegaan (zie rapport van 29 december 
2010, kenmerk: 2010-FR-024, revisie 00). Zoals in voornoemd rapport is aangegeven kan 
de geluidsemissie van deze bronnen aanzienlijk worden gereduceerd door het aanbrengen 
van zogenoemde ‘resonantiedempers’. 
Door de opdrachtgever is aangegeven dat voornoemde geluidsreducerende voorzieningen 
(nog) niet zijn aangebracht maar wel degelijk het voornemen bestaat om dit – binnen 
afzienbare termijn – te realiseren. In de aan onderhavig onderzoek ten grondslag liggende 
akoestische rekenmodellen is daarom, ten aanzien van de geluidsemissie van de 
schoorstenen, rekening gehouden met voornoemde geluidsreducerende maatregelen. 
 
De aan de WKK-installatie gerelateerde koelers staan (= horizontaal liggend) opgesteld op 
het dak van de WKK-ruimte (= bron 202-205). Het betref een viertal ventilatorunits, elk 
groot circa 2,20 x 4,00 meter (l x b), van hetzelfde merk en type. De units zijn elk 
afzonderlijk voorzien van een zestal horizontaal liggende ventilatoren.  
 
Door de opdrachtgever is aangegeven dat – binnen afzienbare termijn – géén gebruik meer 
wordt c.q. zal worden gemaakt van voornoemde koelers. Er wordt gekozen voor een 
wijziging ten aanzien van de wijze van koeling waarbij wordt uitgegaan van een inpandig 
opgestelde koeling, geïntegreerd met luchtwasser(s) en luchtdemper(s) en wel binnen een 
daarvoor in te richten – en qua geluid geïsoleerde – ruimte in het noordoostelijk deel van 
de loods voor co-producten. De aanvoer van lucht zal plaatsvinden via een viertal 
geluidgedempte luchtinlaatroosters in de noordgevel van de loods.  
De afvoer zal plaatsvinden via een afvoerkanaal voorzien van een geluidgedempt 
uitlaatrooster op/boven het dak van voornoemde ruimte. In de akoestische rekenmodellen 
is uitgegaan van de situering van een viertal roosters, elk groot circa 1,00 x 2,50 meter (b x 
h), in de noordgevel (= bron 218-221) en een uitlaatrooster op het dak (= bron 222). Daarbij 
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is op voorhand voor het uitlaatrooster uitgegaan van een richtingsafhankelijke uitstraling 
van het geluid in zuidwestelijke richting. Bijvoorbeeld door middel van het plaatsen van een 
bochtstuk op de uitmonding van het afvoerkanaal (richtingsindex = 208° ten opzichte van 
het noorden, openingshoek 180°). De emissierelevante bronsterkte c.q. het bronvermogen 
van de in- en uitlaatroosters is gebaseerd op een nadere analyse van de door de 
opdrachtgever aangeleverde informatie, literatuurgegevens/kengetallen en eerder door 
Adviesbureau dB(A) uitgevoerde onderzoeken/metingen aan vergelijkbare installaties. Op 
grond daarvan is voor de inlaatroosters en het uitlaatrooster uitgegaan van een 
bronvermogen van respectievelijk (afgerond) 72 en 82 dB(A). 
 
De op het dak van de WKK-loods gesitueerde koelers blijven gehandhaafd. De koelers 
zullen echter alleen in geval van nood/calamiteit worden ingezet (bijvoorbeeld in geval de in 
de loods voor co-producten opgestelde installatie stil komt te vallen). Naar schatting zullen 
de koelers op het dak van de WKK-loods (hooguit) gedurende vijftig uur per jaar in werking 
zijn. Gelet op dit zeer gering aantal ‘draaiuren’ en gelet op het feit dat in die gevallen 
sprake is van een noodsituatie (lees: calamiteit) zijn de koelers niet (meer) als relevante 
geluidsbron(nen) in de akoestische rekenmodellen opgenomen. De bronnen zijn wel als 
zodanig gemodelleerd (= bronnen 202-205) maar er is geen bedrijfsduur (meer) aan 
toegekend. 
 
De WKK-units en de daaraan gerelateerde installaties (= schoorstenen, koeling annex 
luchtwasser(s)) zijn gedurende het gehele etmaal in principe continu in bedrijf. 
 
Nagenoeg direct ten westen van de WKK-loods staan twee zogenoemde 
‘biogasinstallaties’ opgesteld. Ook deze installaties (= bron 209-210) zijn gedurende het 
etmaal continu in bedrijf zijn. De geluidsemissie van deze bronnen is ontleend aan de door 
de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie. Op grond daarvan is voor de 
berekeningen uitgegaan van een immissierelevante bronsterkte (= bronvermogen) van 75 
dB(A). 
 
 
Afvoer (rest)producten mestvergister(s) en navergister 
Uitrijden mest vanuit de navergister c.q. de mestopslag 
Gemiddeld zes keer per jaar wordt gedurende een willekeurige weekdag, mest uit de 
navergister c.q. de mestopslag aangewend voor bemesting van de eigen landerijen. Dit 
uitrijden van mest vindt plaats met behulp van eigen tractoren voorzien van een giertank. 
Door de opdrachtgever is aangegeven dat op de betreffende dag(en) van uitrijden van 
mest sprake is van het arriveren én vertrekken van gemiddeld twintig tractoren gedurende 
de dag- en avondperiode. 
 
Met betrekking tot de routing van voornoemde tractoren op/over het terrein wordt 
aangegeven dat deze (nagenoeg) overeenkomt met die van de tractoren ten behoeve van 
de aanvoer van (ruw-)voer, (kuil-)gras en/of maïs. Dit geldt ook ten aanzien van de 
verdeling via de verschillende in-/uitritten. Uitzondering hierop vormt de route via de meest 
zuidelijk gelegen in-/uitrit op de Kilewierwei. In geval van aanvoer van (ruw-)voer, (kuil-) 
gras en/of maïs rijden de naar c.q. tot aan de meest zuidelijk gelegen sleufsilo. In geval van 
het uitrijden van mest zal echter gebruik worden gemaakt van de route tussen de 
Kilewierwei en de mestopslag over het terrein (pad) ten zuiden van voornoemde meest 
zuidelijk gelegen sleufsilo. Deze route is daarom afzonderlijk aan het rekenmodel 
toegevoegd (= bron 211-216). Daarnaast is rekening gehouden met de toevoeging van 
bron 217 welke als representatief kan worden beschouw voor het overpompen van de mest 
in de giertank. Het transport vindt plaats via: 
• De in-/uitrit aan de zuidzijde van/naar de achterliggende landerijen (= circa 80%); 
• De in-/uitrit aan de noordzijde (= circa 15%). 
• De in/-uitrit aan de oostzijde, van/naar de achterliggende landerijen (= circa 5%) 
 
Het uitrijden van mest is gelet op de gebruikte voertuigen en routing vergelijkbaar met de 
eerder beschreven activiteiten ten behoeve van de aanvoer van (ruw-)voer, (kuil-)gras en 
maïs. Het uitrijden van mest vindt echter nooit gelijktijdig plaats met voornoemde aanvoer. 
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De activiteit ten behoeve van het uitrijden van mest valt, gelet op routing en het aantal 
voertuigen (akoestisch gezien) binnen de reikwijdte van de activiteiten ten behoeve van de 
aanvoer van (ruw-)voer, (kuil-)gras en maïs. De in het akoestische rekenmodel opgenomen 
bronnen 032-049 (= tractoren eigen/derden) zijn tevens als representatief te beschouwen 
voor de activiteiten ten behoeve van het uitrijden van mest. Daarbij kan worden opgemerkt 
dat voornoemde activiteiten (aanvoer dan wel uitrijden) nooit gelijktijdig plaatsvinden. 
 
In bijlage 1 is een totaaloverzicht gegeven van de bedrijfsactiviteiten en –tijden uitgaande 
van de bedrijfsvoering conform de hiervoor beschreven referentiesituatie. 
 
 

 2.5.3 Voornemen 
 
Zoals in hoofdstuk 1 is aangegeven heeft het voornemen betrekking op de voorgenomen 
(toekomstige) situatie waarbij wordt uitgegaan van het houden van 450 GVE en het ver-
/bewerken van 50.000 ton biomassa. Daarbij is – zij het op hoofdlijnen – aangegeven welke 
wijzigingen en/of uitbreidingen binnen de richting zullen plaatsvinden (ten opzichte van de 
referentiesituatie). In hoofdstuk 2.2 is de dientengevolge gewijzigde terreininrichting nader 
beschreven. In dit hoofdstuk wordt specifiek ingegaan op de activiteiten die, qua inrichting, 
wijze van uitvoering en/of routing onderhevig zijn aan wijziging ten opzichte van de 
referentiesituatie. 
 
Activiteiten gerelateerd aan de melkrundveehouderij 
 
Melkrundveestal 
De thans (2012) bestaande melkrundveestal zal worden vervangen door een nieuwe 
melkrundveestal welke onderdak zal (kunnen) bieden aan circa 450 GVE. Het betreft hier 
een melkrundveestal bestaande uit twee in open verbinding met elkaar staande stallen. De 
afmeting van de melkrundveestal en de daarbinnen gesitueerde jongvee-/kalverstal zal  
circa 96,00 x 38,00 meter (l x b) bedragen. De goot- en nokhoogte van dit (oostelijk) deel 
van de melkrundveestal bedragen respectievelijk circa 4,50 en 12,00 meter. In de 
noordgevel van de melkrundveestal is, ter hoogte van de jongveestal, een dubbele houten 
deur circa 3,40 x 4,10 meter (b x h) aanwezig. Nagenoeg daarnaast is een overheaddeur 
circa 5,30 x 4,10 meter (b x h) aanwezig, welke deels is voorzien van glaspanelen. In de 
oostgevel van de melkrundveestal is een overheaddeur circa 5,40 x 4,20 meter (b x h), 
voorzien van glaspanelen aanwezig. De noord-, oost- en zuidgevel van (het oostelijk deel 
van) de melkrundveestal zijn vanaf een hoogte van circa 1,00 meter, over een hoogte van 
circa 3,50 (= tot aan de goothoogte) als open gevel uitgevoerd. Deze open gevels zijn 
voorzien van zogenoemd ‘windbreekgaas’. De rest van de gevels bestaat uit metselwerk (= 
prefab gevel elementen). 
 
Het dak van de melkrundveestal zal worden voorzien van (thermisch) geïsoleerde 
cementgebonden dak-/golfplaten en voorzien van een zogenoemde ‘oversteeknok’. Deze 
nok zal over de gehele lengte en over een hoogte van circa 0,30 meter 'open' worden 
uitgevoerd. Dit ten behoeve van de natuurlijke ventilatie van de stal. In het akoestische 
rekenmodel is rekening gehouden met de als maatgevend te beschouwen, geluidsemissie 
via voornoemde open gevel- en dakdelen (= bronnen 001-011). Dit als gevolg van het 
binnen deze stal rijden van de shovel tijdens het voeren, het inrijden van stro en/of hooi 
dan wel het uitrijden van mest en dergelijke. De transmissie van geluid via de dakvlakken 
en de (overhead-)deuren mag hieraan (ruim) ondergeschikt worden geacht. Ten aanzien 
van het heersende zendniveau binnen de melkrundveestal is de immissierelevante 
bronsterkte van een langzaam rijdende en (nagenoeg) stationair draaiende verreiker  
als uitgangspunt gehanteerd. 
 
Door de opdrachtgever is aangegeven dat voornoemde activiteit ten behoeve van het 
voeren/verzorgen van de dieren, dagelijks plaatsvindt. Verder is aangegeven dat wordt 
overwogen om binnen de nieuwe stal gebruik te maken van een voerrobot. Deze voerrobot 
is nagenoeg geruisloos. Wanneer gebruik wordt gemaakt van een voerrobot zal het niet 
(meer) noodzakelijk zijn om voer voor te rijden met behulp van de verreiker. Om de 
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akoestische situatie c.q. de mogelijke geluidsemissie vanuit de melkrundveestal op 
voorhand niet te onderschatten is er in de akoestische rekenmodellen (= Voornemen en 
Maximale invulling) vanuit gegaan dat de verreiker gedurende circa 60 minuten tijdens 
uitsluitend de dagperiode – verspreidt over verschillende posities ter hoogte van het 
voerpad binnen de melkrundveestal – in bedrijf zal (kunnen) zijn. 
 
De strostal en het melklokaal met bijbehorende wachtruimte bevinden zich in het westelijk 
deel van de melkrundveestal. De afmeting van dit deel van de stal bedraagt (l x b) circa 
32,00 x 29,00 meter. De goot- en nokhoogte bedragen respectievelijk circa 4,50 en 10,00 
meter. De gevels van dit deel van de melkrundveestal bestaan uit metselwerk. In de 
westgevel is een dubbele deur (b x h) circa 2,00 x 2,80 meter een tweetal ramen (b x h) 
circa 3,00 x 1,60 meter aanwezig. Deze zijn geheel voorzien van glas. Verder bevinden 
zich in deze westgevel twee overheaddeuren (b x h) circa 5,40x 4,20 meter en 4,80 x 4,20 
meter, welke grotendeels zijn voorzien van glaspanelen. 
De nok van de melkrundveestal boven de strostal en het melklokaal zal eveneens over de 
gehele lengte en over een hoogte van circa 0,30 meter, ‘open’ worden uitgevoerd. 
De top- c.q. eindgevels van de melkrundveestal bestaan vanaf goothoogte uit 
dubbelwandige en geprofileerde lichtmetalen gevelpanelen. 
 
Melk- en tanklokaal 
Voor het melken wordt gebruik gemaakt van een melkcarrousel. Het melkvee wordt 
dagelijks tweemaal machinaal gemolken. Het melken vindt plaats om 06.00 en 17.00 uur 
en neemt per sessie circa twee uren in beslag. 
De aan het melken gerelateerde technische installaties, waaronder een vacuümpomp, de 
melkkoeling en een melkpomp, staan opgesteld op de verdieping ter hoogte van c.q. langs 
de westgevel van het melklokaal. Het elektrische vermogen van deze installaties is gering. 
De geluidsemissie van deze installaties is, gelet op de volledig inpandige opstelling én 
gelet op het (naar verwachting) geringe geluidsvermogenniveau van de toe te passen 
installaties, als niet relevant aan te merken. 
 
De melk wordt opgeslagen in een melktank (Ø 3,50 meter, capaciteit 40.000 liter) welke 
buiten voor de westgevel van het melklokaal wordt opgesteld. Om de opgeslagen melk op 
de juiste temperatuur te houden wordt gebruik gemaakt van eerder genoemde inpandig 
opgestelde melkkoeling. Door de opdrachtgever is aangegeven dat deze koeling 
gedurende: 
• De dagperiode gemiddeld twee uren in bedrijf is;  
• De avondperiode – aansluitend aan het melken – gedurende één uur in bedrijf is; 
• De nachtperiode één uur in bedrijf is. 
 
In het akoestische rekenmodel is ervan uitgegaan dat de geluidsemissie vanuit het melk- 
annex tanklokaal wordt bepaald door het tijdens het melken heersend binnenniveau van 80 
dB(A). Daarbij dient te worden opgemerkt dat zowel de noord- als de zuidgevel van dit deel 
van de melkrundveestal, vanaf een hoogte van circa 2,70 meter, over een hoogte van circa 
1,20 (= tot aan de goothoogte) als open gevel zijn uitgevoerd. Ook deze open gevels zijn 
voorzien van zogenoemd ‘windbreekgaas’ (= bron 012-017). 
De geluidsuitstraling via de overige gevel- en dakvlakken is op voorhand als ongeschikt 
aan te merken ten opzicht van de transmissie van geluid via voornoemde open delen.  
Wel is rekening gehouden met de transmissie van geluid via de (overhead)deuren en de 
raampartijen in de westgevel van de melkrundveestal (= bron 018-022). Verder is rekening 
gehouden met de geluidsuitstraling vanuit deze ruimte via een open rooster (ten behoeve 
van de koeling) in de zuidgevel (= bron 023). 
 
 
Activiteiten op het buitenterrein 
 
Aan- en afvoeren van (melk)rundvee en jongvee 
De plaats, wijze en frequentie van aan- en afvoeren van (melk)rundvee en jongvee zal 
geen wijzigingen ondergaan. 
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Aanvoer van (ruw-)voer, (kuil-)gras en/of maïs 
De frequentie en wijze van aanvoer van (ruw-)voer, (kuil-)gras en/of maïs zal ten opzichte 
van de referentiesituatie niet wijzigen. Echter als gevolg van de toename van het aantal te 
houden GVE (van 250 naar 450) en de toename van de hoeveelheid te ver-/bewerken 
biomassa (van 27.000 naar 50.000 ton), zal op het moment van aanvoer sprake zijn van 
grotere hoeveelheden en/of een toename/intensivering van het aantal ritten. 
Door de opdrachtgever is aangegeven dat op de betreffende dag(en) van aanvoer, sprake 
zal zijn van 31 arriverende en vertrekkende voertuigen. Daarbij dient te worden uitgegaan 
van een verdeling van 26 en 5 tractor(en) gedurende respectievelijk de dag- en 
avondperiode. De opslag van (ruw-)voer en/of (kuil-)gras zal plaatsvinden ter hoogte van 
de (nieuwe) sleufsilo’s op het achterterrein ten oosten van de recentelijk gerealiseerde 
vergister.  
 
Ten aanzien van de aanvoer van maïs zal sprake zijn van veertig arriverende en 
vertrekkende voertuigen, waarbij dient te worden uitgegaan van een verdeling van 33 en 7 
tractor(en) gedurende respectievelijk de dag- en avondperiode. De opslag van maïs vindt 
plaats ter hoogte van de op het zuidelijk deel van het terrein gelegen sleufsilo. 
 
Het arriveren en vertrekken van de tractoren via genoemde in-/uitritten is gemodelleerd 
door middel van respectievelijk zes (= bron 040-045 = route via Kilewierwei noord), twee (= 
bron 046-047 = route Kilewierwei zuid) en veertien (= bron 048-065 = route terrein oost) 
bronposities. Daarbij is rekening gehouden met de gewijzigde routing van de voertuigen 
over het terrein van/naar de (nieuwe) sleufsilo’s op het oostelijk deel van het terrein. 
In het rekenmodel is ervan uitgegaan dat de betreffende tractoren, na aankomst op het 
terrein, gedurende gemiddeld vijf minuten per voertuig verspreidt op/over het terrein, ter 
hoogte van de betreffende sleufsilo’s aanwezig zijn ten behoeve van het lossen (= bron 
066-071).Verder is rekening gehouden met het tijdens de aanvoer in bedrijf zijn van de 
verreiker ter hoogte van de betreffende (lees: nieuwe) sleufsilo’s. Dit ten behoeve van het 
verdelen en verdichten van de aangevoerde producten (= bron 072-078). 
 
Aanvoer van krachtvoer 
De opslagsilo’s voor krachtvoer ten noorden van de melkrundveestal (drie stuks) en ten 
westen van de werktuigenberging (één stuks) zullen worden verplaats naar een positie 
(direct) ten oosten van de nieuwe melkrundveestal. De frequentie en wijze van aanvoer en 
lossen zal ten opzichte van de referentiesituatie niet wijzigen. In de akoestische 
rekenmodellen (= voornemen en maximale invulling) is echter wel rekening gehouden met 
de gewijzigde routing op/over het terrein van de inrichting (= bron 079-088). 
 
Het verzorgen van de dieren 
In verband met de toename van het aantal GVE is rekening gehouden met een toename 
van de bedrijfsduur van de verreiker op het buitenterrein ten behoeve van het dagelijks 
verzorgen van de dieren van (totaal) 30 minuten gedurende de dagperiode naar (totaal) 60 
minuten gedurende de dagperiode. Daarbij is tevens rekening gehouden met de gewijzigde 
routing op/over het terrein (= bron 089-094). 
 
Afvoeren van melk 
De routing van de tankwagen is afgestemd op de gewijzigde situatie ná realisatie van de 
melkrundveestal. De tankwagen rijdt daarbij via de noordelijke in-/uitrit tot aan de ten 
westen van de stal opgestelde (nieuwe) melktank en verlaat het terrein vervolgens via de 
zuidelijke in-/uitrit. De daarbij af te leggen route is gemodelleerd in de vorm van een vijftal 
bronpunten (= bron 096-100). Het overpompen van de melk neemt gemiddeld 20 minuten 
in beslag (= bron 101). 
 
Afvoeren van vaste mest 
De (wijze van) opslag en afvoeren van de uitvergiste mest (digistaat) zal niet wijzigen ten 
opzichte van de referentiesituatie. Deze mest zal, ook in geval van het voornemen, worden 
opgeslagen in een van de drie (resterende) sleufsilo’s direct ten zuiden van de 
melkrundveestal. 
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Beheer en onderhoud landerijen 
De frequentie en de bedrijfsduur van verkeersbewegingen met (een) tractor(en) – al dan 
niet voorzien van landbouwmachines – binnen de inrichting zal niet wijzigen ten opzichte 
van de referentiesituatie. In de akoestische rekenmodellen (= voornemen en maximale 
invulling) is echter wel rekening gehouden met een gewijzigde (verspreide) positionering 
langs de buitengrens van het terrein (= bron 112-117). 
 
 
Activiteiten gerelateerd aan de mestvergistingsinstallatie 
 
Aanvoer (drijf)mest 
Door de opdrachtgever is aangegeven dat gemiddeld 213 keer en verspreidt over een jaar 
aanvoer van mest, afkomstig van inrichting van derden, plaatsvindt. 
De mest wordt met behulp van tankwagens van derden aangevoerd. Een deel van de 
aangevoerde mest wordt overgeslagen in de mestkelder van de melkrundveestal (circa 213 
keer op jaarbasis). Deze overslag zal plaatsvinden op het terrein ten noorden van de 
melkrundveestal waarbij tijdens een willekeurige werkdag sprake is van gemiddeld twee 
tankwagens gedurende de dagperiode. De betreffende tankwagens rijden het terrein op via 
de noordelijke in-/uitrit, rijden vervolgens achterwaart naar voornoemde locatie om te 
lossen. De mest wordt daarbij onder vrije val gelost en gaat niet gepaard met een voor het 
onderzoek relevante geluidsemissie. Na het lossen rijdt de betreffende tankwagen naar de 
mestopslag op het zuidoostelijk deel van het terrein om daar een lading drijfmest als 
retourvracht af te halen. De tankwagens rijdend daarbij vanaf voornoemde loslocatie via de 
Kilewierwei en het deel van het terrein direct ten zuiden van de werktuigenberging (en ten 
noorden van de daar gelegen zuidelijke sleufsilo) naar de mestopslag. Na te zijn geladen 
rijdt de tankwagen via het terrein ten zuiden van de zuidelijke sleufsilo richting de 
Kilewierwei en Ringdijk (= richting Tirns). De routing van de tankwagens is gemodelleerd 
door middel van de bronnen 118-126 (= via in-/uitrit Kilewierwei noord) en 127-135 (= via 
in-/uitrit Kilewierwei zuid). Daarbij dient te worden opgemerkt dat met betrekking tot deze 
verkeersbewegingen alleen de activiteiten, voor zover deze plaatsvinden op het eigen 
terrein van de inrichting, in het model zijn opgenomen. De (tussentijds af te leggen) route 
via de Kilewierwei is niet gemodelleerd. 
 
Naast voornoemde aanvoer ter hoogte van de melkrundveestal is tevens sprake van het 
direct afvoeren van drijfmest ter hoogte van het mestbassin. Het gaat daarbij om circa 190 
(afvoerende) tankwagentransporten per jaar. Daarbij wordt uitgegaan van maximaal één 
tankwagen op een willekeurige werkdag. Deze vrachtwagens volgen de route op het 
zuidelijk deel van het terrein, rondom de daar gesitueerde sleufsilo. De routing is 
gemodelleerd door middel van de bronnen 127-135. 
 
De hiervoor beschreven afvoer van drijfmest c.q. afvoer van vloeibare digistaat is – 
uitgaande van de be-/verwerkingscapaciteit van 50.000 ton biomassa op jaarbasis - 
ontoereikend. Daarom is rekening gehouden met (extra) transport ten behoeve van de 
afvoer van vloeibare digistaat. Volgens opgave betreft het circa 100 afvoerbewegingen op 
jaarbasis. De route van de (afvoerende) tankwagens komt daarbij overeen met de hiervoor 
aangegeven routing via de in-/uitrit Kilewierwei zuid en het meest zuidelijk deel van de 
inrichting. Een en ander is gemodelleerd door middel van c.q. verdisconteerd in de bronnen 
127-135. 
 
Aanvoer droge stof en brijvoer 
In verband met genoemde toename van de be-/verwerkingscapaciteit (naar 50.000 ton 
biomassa) zal eveneens sprake zijn van een toename van de hoeveelheid aan te voeren 
‘droge stof’. Door de opdrachtgever is aangegeven dat de frequentie van aanvoer zal 
toenemen van 40 keer/jaar (= referentiesituatie) naar 200 keer/jaar. Dit zal resulteren in 
een intensivering van het aantal transportbewegingen op jaarbasis waarbij wordt uitgegaan 
van een toename van het aantal ritten op een willekeurige werkdag van één naar twee. 
Ten aanzien van de routing van/naar dan wel op/over het terrein en de wijze van lossen 
zullen echter geen wijzigingen optreden. De routing van deze vrachtwagens ten behoeve 
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van de aanvoer van ‘droge stof’ is gemodelleerd door middel van de bronnen 136-141, 
daarbij rekening houdend met de toename van het aantal ritten. 
 
Ook voor wat betreft ‘brijvoer’ zal sprake zijn van een toename van de aan te voeren 
hoeveelheid. Door de opdrachtgever is aangegeven dat de frequentie van aanvoer zal 
toenemen van 100 keer/jaar (= referentiesituatie) naar 400 keer/jaar. Dit zal resulteren in 
een intensivering van het aantal transportbewegingen op jaarbasis waarbij wordt uitgegaan 
van een toename van het aantal ritten op een willekeurige werkdag van één naar drie. 
Ten aanzien van de routing van/naar dan wel op/over het terrein en de wijze van lossen 
zullen echter geen wijzigingen optreden. De routing van deze vrachtwagens ten behoeve 
van de aanvoer van ‘droge stof’ is gemodelleerd door middel van de bronnen 142-151, 
daarbij rekening houdend met de toename van het aantal ritten. 
 
Uitrijden mest vanuit de navergister c.q. de mestopslag 
Ten aanzien van het uitrijden van mest zal eveneens sprake zijn van een toename van de 
af te voeren hoeveelheden. Op met moment van afvoeren (= gemiddeld 5 tot 6 keer per 
jaar gedurende twee aaneengesloten dagen) zal sprake zijn van het arriveren én 
vertrekken van gemiddeld 31 tractoren gedurende de desbetreffende dag- en 
avondperiode, oftewel een toename van gemiddeld elf voertuigen ten opzichte van de 
referentiesituatie. Daarbij dient – volgens opgave – te worden uitgegaan van een verdeling 
van 26 en 5 tractor(en) gedurende respectievelijk de dag- en avondperiode (was 17 en 3). 
Daarnaast is rekening gehouden met de toename van de bedrijfsduur van bron 217 welke 
als representatief kan worden beschouwd voor het overpompen van de mest in de giertank. 
 
In bijlage 2 is een totaaloverzicht gegeven van de bedrijfsactiviteiten en –tijden uitgaande 
van de bedrijfsvoering conform het hiervoor beschreven voornemen. In die bijlage zijn de 
wijzigingen ten opzichte van de referentiesituatie gemarkeerd c.q. aangegeven. 
 
 

 2.5.4 Maximale invulling 
 
Zoals in hoofdstuk 1 is aangegeven heeft de bedrijfssituatie uitgaande van de maximale 
invulling betrekking op de (toekomstige) situatie waarbij wordt uitgegaan van het houden 
van 600 GVE en het ver-/bewerken van 66.000 ton biomassa. Daarbij is – zij het op 
hoofdlijnen – aangegeven welke wijzigingen en/of uitbreidingen binnen de richting zullen 
plaatsvinden (ten opzichte van het voornemen). In hoofdstuk 2.3 is de dientengevolge 
gewijzigde terreininrichting nader beschreven. In dit hoofdstuk wordt specifiek ingegaan op 
de activiteiten die, qua inrichting, wijze van uitvoering en/of routing onderhevig zijn aan 
wijziging ten opzichte van de referentiesituatie. 
 
Activiteiten gerelateerd aan de melkrundveehouderij 
 
Realisatie jongveestal 
De sleufsilo’s op het voorterrein (= westzijde) worden verwijderd. Op het daardoor 
vrijkomende terrein zal een jongveestal worden gerealiseerd. De afmeting van de 
jongveestal zal circa 51,00 x 29,00 meter (l x b) bedragen. De goot- en nokhoogte zal 
respectievelijk circa 4,00 en 11,30 meter bedragen. Voor het akoestische rekenmodel is 
ervan uitgegaan dat de jongveestal qua opbouw en bouwkundige samenstelling 
vergelijkbaar zal zijn aan de melkrundveestal.  
Daarbij wordt ervan uitgegaan dat de noord- en zuidgevel, vanaf een hoogte van circa 1,00 
meter, over een hoogte van circa 3,00 meter (= tot goothoogte) als open gevel, voorzien 
van zogenoemd ‘windbreekgaas’ worden uitgevoerd en dat de rest van die gevels en de 
oost en westgevel zal bestaan uit metselwerk (= prefab gevel elementen). Verder is 
rekening gehouden met de situering van een overheaddeur circa 5,30 x 4,10 meter (b x h) 
in de westgevel, welke deels is zal zijn voorzien van glaspanelen. 
Er wordt vanuit gegaan dat het dak van de jongveestal zal worden voorzien van (thermisch) 
geïsoleerde cementgebonden dak-/golfplaten en een zogenoemde ‘oversteeknok’, die over 
de gehele lengte en over een hoogte van circa 0,30 meter 'open' wordt uitgevoerd. Dit ten 
behoeve van de natuurlijke ventilatie van de stal.  
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In het akoestische rekenmodel is rekening gehouden met de als maatgevend te 
beschouwen, geluidsemissie via voornoemde open gevel- en dakdelen (= bronnen 223-
229). Dit als gevolg van het binnen deze stal rijden van de verreiker tijdens het voeren, het 
inrijden van stro en/of hooi dan wel het uitrijden van mest en dergelijke. De transmissie van 
geluid via de dakvlakken en de (overhead-)deuren mag hieraan (ruim) ondergeschikt 
worden geacht. Ten aanzien van het heersende zendniveau binnen de melkrundveestal is 
de immissierelevante bronsterkte van een langzaam rijdende en (nagenoeg) stationair 
draaiende verreiker als uitgangspunt gehanteerd. Door de opdrachtgever is aangegeven 
dat voornoemde activiteit ten behoeve van het voeren/verzorgen van de dieren, dagelijks 
zal plaatsvinden, waarbij de verreiker gedurende circa 60 minuten tijdens uitsluitend de 
dagperiode – verspreidt over verschillende posities ter hoogte van het voerpad binnen de 
jongveestal – in bedrijf zal zijn. 
 
Activiteiten op het buitenterrein 
 
Aanvoer van (ruw-)voer, (kuil-)gras en/of maïs 
De frequentie en wijze van aanvoer van (ruw-)voer, (kuil-)gras en/of maïs zal ten opzichte 
van het voornemen niet wijzigen. Echter als gevolg van de toename van het aantal te 
houden GVE (van 450 naar 600) en de toename van de hoeveelheid te ver-/bewerken 
biomassa (van 50.000 naar 66.000 ton), zal op het moment van aanvoer sprake zijn van 
grotere hoeveelheden en/of een toename/intensivering van het aantal ritten. 
Door de opdrachtgever is aangegeven dat op de betreffende dag(en) van aanvoer, sprake 
zal zijn van circa 42 arriverende en vertrekkende voertuigen. Daarbij dient te worden 
uitgegaan van een verdeling van 37 en 5 tractor(en) gedurende respectievelijk de dag- en 
avondperiode. De opslag van (ruw-)voer en/of (kuil-)gras zal plaatsvinden ter hoogte van 
de (nieuwe) sleufsilo’s op het achterterrein ten oosten van de recentelijk gerealiseerde 
vergister.  
 
Ten aanzien van de aanvoer van maïs zal sprake zijn van circa 49 arriverende en 
vertrekkende voertuigen, waarbij dient te worden uitgegaan van een verdeling van 42 en 7 
tractor(en) gedurende respectievelijk de dag- en avondperiode. De opslag van maïs vindt 
plaats ter hoogte van de op het zuidelijk deel van het terrein gelegen sleufsilo. 
 
Het arriveren en vertrekken van de tractoren via genoemde in-/uitritten is gemodelleerd 
door middel van respectievelijk zes (= bron 040-045 = route via Kilewierwei noord), twee (= 
bron 046-047 = route Kilewierwei zuid) en veertien (= bron 048-065 = route terrein oost) 
bronposities. Daarbij is rekening gehouden met de gewijzigde routing van de voertuigen 
over het terrein van/naar de (nieuwe) sleufsilo’s op het oostelijk deel van het terrein. 
In het rekenmodel is ervan uitgegaan dat de betreffende tractoren, na aankomst op het 
terrein, gedurende gemiddeld vijf minuten per voertuig verspreidt op/over het terrein, ter 
hoogte van de betreffende sleufsilo’s aanwezig zijn ten behoeve van het lossen (= bron 
066-071).Verder is rekening gehouden met het tijdens de aanvoer in bedrijf zijn van de 
verreiker ter hoogte van de betreffende (lees: nieuwe) sleufsilo’s. Dit ten behoeve van het 
verdelen en verdichten van de aangevoerde producten (= bron 072-078). 
 
Het verzorgen van de dieren 
In verband met de toename van het aantal GVE en de realisatie van de jongveestal is 
rekening gehouden met een gewijzigde situering c.q. routing van de verreiker op het 
buitenterrein ten behoeve van het dagelijks verzorgen van de dieren van (totaal) 30 
minuten gedurende de dagperiode naar (totaal) 60 minuten gedurende de dagperiode. 
Daarbij is tevens rekening gehouden met de gewijzigde routing op/over het terrein (= bron 
089-094). 
 
Afvoeren van vaste mest 
De opslag van uitvergiste mest (digistaat) zal plaatsvinden ter hoogte van de (nieuwe) 
sleufsilo’s op het oostelijk deel van het terrein. In verband daarmee is rekening gehouden 
met de gewijzigde routing (en daarmee de bedrijfsduur) van de op-/over het terrein rijdende 
vrachtwagens (= bron 102-104). 
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Activiteiten gerelateerd aan de mestvergistingsinstallatie 
 
Aanvoer (drijf)mest 
Door de opdrachtgever is aangegeven dat in geval van de maximale invulling, gemiddeld 
280 keer en verspreidt over een jaar aanvoer van mest, afkomstig van inrichting van 
derden, zal plaatsvinden, Daarbij zal sprake zijn van aanvoer gedurende vijf dagen per 
week en (ten hoogste) twee vrachtwagens op een willekeurige dag.  
Ten aanzien van de routing van/naar dan wel op/over het terrein en de wijze van lossen 
zullen echter geen wijzigingen optreden. Daarbij dient te worden opgemerkt dat sprake is 
van een toename van de aan te voeren hoeveelheden, verspreidt over meerdere 
werkdagen. Uitgaande van een willekeurige werkdag, zal die toename echter niet leiden tot 
een toename van het aantal arriverende en vertrekkende voertuigen. 
Na het lossen zal – een deel van – de betreffende tankwagens naar de mestopslag op het 
zuidoostelijk deel van het terrein rijden om daar een lading drijfmest als retourvracht af te 
halen. Het gaat daarbij om circa 190 (afvoerende) tankwagentransporten per jaar. Daarbij 
wordt uitgegaan van maximaal één tankwagen op een willekeurige werkdag. Deze 
vrachtwagens volgen de route op het zuidelijk deel van het terrein, rondom de daar 
gesitueerde sleufsilo. De routing is gemodelleerd door middel van de bronnen 127-135. 
 
De hiervoor beschreven afvoer van drijfmest c.q. afvoer van vloeibare digistaat is – 
uitgaande van de be-/verwerkingscapaciteit van 66.000 ton biomassa op jaarbasis - 
ontoereikend. Daarom is rekening gehouden met (extra) transport ten behoeve van de 
afvoer van vloeibare digistaat. Volgens opgave betreft het circa 100 afvoerbewegingen op 
jaarbasis. De route van de (afvoerende) tankwagens komt daarbij overeen met de hiervoor 
aangegeven routing via de in-/uitrit Kilewierwei zuid en het meest zuidelijk deel van de 
inrichting. Een en ander is gemodelleerd door middel van c.q. verdisconteerd in de bronnen 
127-135. 
 
Aanvoer droge stof en brijvoer 
In verband met genoemde toename van de be-/verwerkingscapaciteit (naar 66.000 ton 
biomassa) zal eveneens sprake zijn van een toename van de hoeveelheid aan te voeren 
‘droge stof’. Door de opdrachtgever is aangegeven dat de frequentie van aanvoer zal 
toenemen van 200 keer/jaar (= voornemen) naar 300 keer/jaar. Dit zal resulteren in een 
intensivering van het aantal transportbewegingen op jaarbasis. Het aantal ritten op een 
willekeurige werkdag zal ten opzichte van het voornemen (= twee ritten/dag) echter niet 
wijzigen. 
 
Ook voor wat betreft ‘brijvoer’ zal sprake zijn van een toename van de aan te voeren 
hoeveelheid. Door de opdrachtgever is aangegeven dat de frequentie van aanvoer zal 
toenemen van 400 keer/jaar (= voornemen) naar 500 keer/jaar. Dit zal resulteren in een 
verdere intensivering van het aantal transportbewegingen op jaarbasis. Ook hiervoor geldt 
dat het aantal ritten op een willekeurige werkdag ten opzichte van het voornemen (= drie 
ritten/dag) echter niet zal wijzigen. 
 
Mestscheider/Digistaatscheider 
Zoals eerder is aangegeven wordt de bij de mestscheiding vrijkomende ‘restfractie’, met 
behulp van de buiten opgestelde mestscheider, tijdelijk opgeslagen op het buitenterrein 
direct ten westen van het pasteurisatiehok. Als gevolg van de realisatie van de jongveestal 
kan deze mest niet (meer) op het voorterrein worden opgeslagen. Deze restfractie zal met 
enige regelmaat (één à twee keer per maand) met behulp van de verreiker worden over-
/opgeslagen in de (nieuwe) sleufsilo’s aan de oostzijde. Deze overslag vindt alleen in de 
dagperiode plaats en neemt per keer gemiddeld één uur in beslag. In het rekenmodel is de 
totale bedrijfsduur van de verreiker verdeeld over een viertal bronposities (= bron 182-185).  
 
In bijlage 3 is een totaaloverzicht gegeven van de bedrijfsactiviteiten en –tijden uitgaande 
van de bedrijfsvoering bij maximale invulling. Daarbij zijn de wijzigingen ten opzichte van 
het voornemen zijn gemarkeerd c.q. aangegeven. 
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 2.5.5 Verkeersbewegingen naar en van de inrichting 
 
De bedrijfsvoering als beschreven in voorgaande hoofdstukken zal resulteren in het 
dagelijks plaatsvinden van voertuigbewegingen naar en van de inrichting.  
In bijlage 4 is per (bedrijfs-)situatie (= Referentie, Voornemen dan wel Maximale Invulling) 
afzonderlijk een overzicht gegeven van de het aantal voertuigbewegingen naar en van de 
inrichting. Daarbij is onderscheidt gemaakt in aantal voertuigbewegingen tijdens de 
representatieve bedrijfssituatie (= RBS) en de incidentele situatie, dus inclusief de 
activiteiten ten behoeve van de aanvoer van (ruw-)voer, (kuil-)gras of (snij-)maïs dan wel 
ten behoeve van de afvoer c.q. het uitijden van mest (= RBS+). De aantallen zijn daarbij 
gebaseerd c.q. afgestemd op de totaaloverzichten als opgenomen in bijlage 1, 2 en 3. 
Opgemerkt dient te worden dat alleen de voertuigbewegingen in beschouwing zijn 
genomen voor zover deze plaatsvinden via de Kilewierwei c.q. via de in-/uitritten op de 
Kilewierwei. 
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 3 Toetsingskader 
 

 3.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus LAr,LT 
 
Bij het stellen van geluidsgrenswaarden dient rekening te worden gehouden met de 
richtlijnen uit de ‘Handreiking industrielawaai en vergunningverlening’ van 1998. 
In overeenstemming met hoofdstuk 4 van deze Handreiking moet, zolang er nog geen nota 
Industrielawaai is vastgesteld, bij het opstellen van geluidsvoorschriften in het kader van 
vergunningverlening, gebruik worden gemaakt van de oude systematiek van richt- en 
grenswaarden zoals die in de ‘Circulaire Industrielawaai’ van 1979 was opgenomen. 
 
Voor het toetsingskader zijn de richtwaarden voor de woonomgeving als weergegeven in 
tabel 4 op bladzijde 25 van de Handreiking, in beschouwing genomen. 
Deze richtwaarden zijn afhankelijk van de aard van het gebied en de geluidsveroorzakende 
activiteiten welke daarbinnen plaatsvinden. In onderstaande tabel 3.1 is hiervan een 
overzicht gegeven. 
 
Tabel 3.1: Richtwaarden voor de woonomgeving 

Aard van de woonomgeving Aanbevolen richtwaarde voor de woonomgeving 

 Dagperiode 
07.00-19.00 uur 

Avondperiode 
19.00-23.00 uur 

Nachtperiode 
23.00-07.00 uur 

Landelijke omgeving 40 dB(A) 35 dB(A) 30 dB(A) 
Rustige woonwijk, weinig verkeer 45 dB(A) 40 dB(A) 35 dB(A) 
Woonwijk in de stad 50 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A) 

 
 
De (woon-)bestemmingen van derden in de directe omgeving van Schaap kunnen worden 
aangemerkt als zijnde (woon-)bestemmingen gelegen in een als ‘landelijke omgeving’ te 
typeren woonomgeving’. In voornoemde Handreiking wordt voor deze woonomgeving een 
richtwaarde aanbevolen van 40 dB(A) etmaalwaarde (lees; 40, 35 en 30 dB(A) gedurende 
respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode). 
 
 

 3.2 Maximale geluidsniveaus LAmax  
 
Naast beoordeling van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) dient ook een 
beoordeling van de maximaal optredende geluidsniveaus (LAmax) plaats te vinden. 
Als ondergrens kan een waarde voor de maximale geluidsniveaus (LAmax) van 50, 45 en 40 
dB(A) worden aangehouden, zijnde de richtwaarde van het langtijdgemiddeld 
beoordelingsniveau (LAr,LT) + 10 dB. 
 
Op basis van de beschikbare kennis over hinder door maximale geluidsniveaus wordt sterk 
aanbevolen dat de maximale geluidsniveaus ter plaatse van de gevels van woningen van 
derden niet hoger mogen zijn dan de volgende grenswaarden: 
• 70 dB(A) gedurende de dagperiode; 
• 65 dB(A) gedurende de avondperiode; 
• 60 dB(A) gedurende de nachtperiode. 
 
 

 3.3 Indirecte hinder 
 
Onder ‘indirecte hinder’ wordt verstaan; ‘de nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaakt 
door activiteiten die, hoewel plaatsvindend buiten het terrein van de inrichting, aan de 
inrichting zijn toe te rekenen’. De geluidsbelasting ten gevolge van indirecte hinder wordt 
beoordeeld in overeenstemming met de ‘Circulaire inzake geluidhinder veroorzaakt door 
het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de Wet 
milieubeheer d.d. 29 februari 1996’. 
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In voornoemde circulaire wordt geadviseerd de transportbewegingen gescheiden van het 
overige verkeer te beoordelen. De boordeling vindt plaats op een wijze die nagenoeg 
overeenkomt met die voor wegverkeerslawaai. 
Voor de geluidsbelasting geldt een voorkeurgrenswaarde van 50 dB(A) en een maximaal 
toelaatbare waarde van 65 dB(A) ter plaatse van de gevels van omliggende woningen en/of 
andere geluidsgevoelige bestemmingen. Er wordt geadviseerd geen overschrijding van de 
voorkeursgrenswaarde toe te staan, indien deze kan worden voorkomen door het treffen 
van bron- of overdrachtsmaatregelen. Als er sprake is van een overschrijding van de 
voorkeursgrenswaarde, mag het maximale binnenniveau van 35 dB(A) niet worden 
overschreden. 
 
 

 3.4 Vigerende vergunning(en) 
 
De vigerende vergunning voor de bedrijfslocatie van Schaap aan de Kilewierwei 1 is 
verleend door de gemeente Wymbritseradiel en is afgegeven op 18 april 2006.  
Het betreft hier een wijzigingsvergunning, waarin ten aanzien van het milieuaspect ‘geluid’ 
wordt verwezen naar voorschrift 1.1. van de op 9 december 2003 door de gemeente 
Wymbritseradiel afgegeven oprichtingsvergunning.  
 
De in voornoemde vergunningen ten aanzien van geluid opgenomen voorschriften zijn als 
volgt:. 
 
 
Oprichtingsvergunning 9 december 2003 
 
1. Algemene voorschriften 
 
1.1. Het invallende geluidsniveau (LAeq), afkomstig van de vast in de inrichting opgestelde 
installaties, mag, gemeten of berekend, op de aangegeven referentiepunten op de 
overzichtstekening gemeten op een hoogte van 1,8 m boven het maaiveld niet meer 
bedragen dan: 
• 50 dB(A) van 06.00 tot 19.00 uur; 
• 45 dB(A) van 19.00 tot 23.00 uur; 
• 40 dB(A) van 23.00 tot 06.00 uur. 
 
1.2 Onverminderd voorschrift 1.1 mogen piekwaarden (Lmax), die een gevolg zijn van de 
in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede van de in de inrichting 
verrichte werkzaamheden in ieder geval op de aangegeven referentiepunten niet meer 
bedragen dan 20 dB(A) boven de in voorschrift 1.1 toegestane equivalente geluidsniveaus 
(LAeq). 
 
1.3 Controle op of berekening van de in de voorschriften 1.1 en 1.2 vastgelegde 
geluidsniveaus moet geschieden overeenkomstig de ‘Handleiding meten en rekenen 
industrielawaai, van oktober 1998, uitgegeven door het Ministerie van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Ook de beoordeling van de meetresultaten moet 
overeenkomstig deze handleiding plaatsvinden. 
 
1.4 Voorschrift 1.2 is niet van toepassing op het laden en lossen ten behoeve van de 
inrichting voor zover dit plaatsvindt tussen 07.00 en 19.00 uur. 
 
1.5 Het pneumatisch vullen van kunstmest- en krachtvoersilo’s is verboden tussen 19.00 
en 07.00 uur. 
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Wijzigingsvergunning 18 april 2006 
 
2. GELUID 
 
2.1 Na uitbreiding en wijziging van de inrichting mag het langtijdgemiddelde 

beoordelingsniveau LAr,LT, en het maximale geluidsniveau dat door het in werking 
zijn van de inrichting wordt veroorzaakt niet meer bedragen dan uit de 
voorschriften 1.1 verbonden aan de op 9 december 2003 voor de inrichting 
verleende oprichtingsvergunning op grond van de Wet milieubeheer. 

 
2.2 De motoren van de bedrijfswagens en andere transportmiddelen met 

verbrandingsmotoren mogen tijdens het laden en lossen niet in werking zijn, tenzij 
dit voor de benodigde werkzaamheden noodzakelijk is. Het laden en lossen van 
goederen mag uitsluitend plaatsvinden op het terrein van de inrichting. 

 
 

 3.5 Toeslag voor tonaal karakter 
 
In overeenstemming met de ‘Handreiking industrielawaai en vergunningverlening’ van het 
Ministerie van VROM van 1998, dient bij het verlenen van milieuvergunningen, rekening te 
worden gehouden met bijzondere geluiden die als extra hinderlijk worden beschouwd. Het 
betreft bijvoorbeeld tonaal geluid, geluid met een impulsachtig karakter en muziekgeluid. 
Wanneer er sprake is van tonaal geluid of geluid met een impulsachtig karakter dient op de 
gemeten of berekende equivalente geluidsbelasting vanwege de gehele inrichting in de 
betreffende etmaalperiode een toeslagfactor van 5 dB in rekening te worden gebracht. Als 
er sprake is van muziekgeluid dient een toeslagfactor van 10 dB in rekening te worden 
gebracht. 
 
Voor onderhavige situatie is op grond van eerder uitgevoerde metingen (2010) vastgesteld 
dat ten aanzien van geluidsbelasting op de omgeving vanwege de uitlaten/schoorstenen 
van de WKK-installaties mogelijk sprake is van geluid met een tonaal karakter (zie rapport 
van 29 december 2010, kenmerk: 2010-FR-024, revisie 00).De geluidemissie vanuit/via 
voornoemde uitlaat/schoorstenen is daarbij dominant. Het voorgaande impliceert dat – 
afhankelijk van een auditieve beoordeling door dan wel namens het bevoegd gezag – een 
toeslagfactor van 5 dB dient te worden toegepast. In hoofdstuk 7 van voornoemd rapport is  
ingegaan op de mogelijk te treffen maatregelen. De voorgesteld maatregelen zijn 
voornamelijk gericht op het reduceren van de geluidemissie van de uitlaat en schoorstenen 
en het daarbij (voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is) wegnemen van het tonale karakter 
in de tertsband van 80 Hz door middel van het toepassen/aanbrengen van zogenoemde 
‘resonantiedempers’. De opdrachtgever heeft aangegeven deze maatregelen ter zullen 
treffen. Naar verwachting zal ná realisatie van die maatregelen het tonale karakter niet 
(meer) als zodanig herkenbaar zijn.  
 
Als criterium voor het toekennen van een toeslagfactor voor tonaal geluid moet worden 
aangehouden dat het tonale karakter duidelijk hoorbaar is ter hoogte van het ontvangpunt. 
Vanwege het subjectieve karakter van deze beoordelingssystematiek verdient het 
aanbeveling een tonaal karakter door twee of meer representanten van dan wel namens 
het bevoegd gezag te laten vaststellen. 
Rekening houdend met voornoemd criterium is voor onderhavig onderzoek ten aanzien van 
de beoordeling van de geluidssituatie uitgegaan van de berekende geluidsbelasting 
exclusief toeslagfactor . 
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Tabel 4.1: Gehanteerde geluidsvermogenniveaus LWr in dB(A) 
Bron Octaafbandmiddenfrequentie in Hz. 

A 
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

           
Tractoren in bedrijf op terrein 64,9 76,1 86,3 87,4 93,9 99,4 98,8 93,7 88,9 103,6 
Verreiker binnen stal (stationair) 50,5 68,0 91,5 85,9 92,7 98,8 96,2 87,3 78,7 102,5 
Langzaam rijdende vracht- en/of 
/tankwagens 

 
70,0 81,0 88,0 92,0 93,0 98,0 

 
96,0 

 
90,0 84,0 102,0 

Pneumatisch lossen 
vrachtwagen biks/kunstmest 65,0 73,0 83,0 88,0 103,0 100,0 102,0 103,0 101,0 109,0 

Overpompen melk 52,0 59,9 67,7 75,9 77,5 80,6 80,1 79,6 79,2 86,9 
Personenauto’s 52,8 79,5 75,0 77,6 80,4 84,4 82,2 76,0 65,1 88,9 
Verreiker 70,8 82,1 84,4 88,9 95,5 98,1 99,1 96,9 84,6 103,9 
Hogedrukspuit 50,5 59,6 73,8 81,5 88,5 92,2 92,1 92,4 92,7 98,8 
Overpompen mest in giertank 73,0 77,0 88,0 97,0 99,0 105,0 102,0 100, 97,0 108,8 
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 4 Berekeningen 
 

 4.1 Meet- en rekenvoorschrift 
 
De berekeningen zijn uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen van de 
‘Handleiding meten en rekenen Industrielawaai’ van het Ministerie van VROM van 1999, 
veelal aangeduid als de HMRI-1999. Deze Handleiding geeft richtlijnen en aanwijzingen 
voor het meten en berekenen van het geluid afkomstig van inrichtingen waarop de Wet 
milieubeheer of een gemeentelijke verordening van toepassing is. 
 
 

 4.2 Uitgangspunten 
 
De uitgangspunten voor de berekening van de geluidsbelasting op de omgeving, uitgaande 
van de representatieve bedrijfssituatie (RBS), zijn in overleg met de opdrachtgever 
vastgesteld. De representatieve bedrijfssituatie dient, in overeenstemming met de 
‘Handreiking industrielawaai en vergunningverlening’ van 1999 van het Ministerie van 
VROM van oktober 1999, betrekking te hebben op een voor de geluidsuitstraling 
kenmerkende bedrijfsvoering bij volledige capaciteit. In voornoemde handreiking wordt dit 
vertaald als de maximale bedrijfsvoering die zicht méér dan twaalf keer per jaar kan 
voordoen. Uitgangspunt daarbij is dat het per keer steeds gaat één aaneengesloten 
periode van maximaal een etmaal. 
Voor onderhavige inrichting is sprake is van reguliere (lees: dagelijks voorkomende) en 
minder reguliere voorkomende en/of niet gelijktijdig optredende bedrijfsactiviteiten. De 
combinatie van niet regulier en of gelijktijdig optredende bedrijfsactiviteiten heeft tot gevolg 
dat sprake is c.q. zal zijn van een ten opzichte van de reguliere bedrijfssituatie afwijkende 
(lees: incidentele) bedrijfssituatie. Op grond van de verstrekte informatie en de beschrijving 
van de activiteiten als weergegeven in hoofdstuk 2, zijn voor onderhavige inrichting zowel 
de representatieve bedrijfssituatie (RBS), de incidentele bedrijfssituatie (IBS) als de 
gecombineerde bedrijfssituatie (RBS+) in beschouwing genomen. Bij de gecombineerde 
bedrijfssituatie RBS+ zijn de incidenteel plaatsvindende bedrijfsactiviteiten (= IBS) dus 
beschouwd als zijnde onderdeel van c.q. toegekend aan de representatieve bedrijfssituitie.  
 
 

 4.2.1 Bedrijfsduur relevante geluidsbronnen 
 
In de bijlagen 1, 2 en 3 is voor respectievelijk de referentiesituatie, het voornemen en de 
bedrijfssituatie bij maximale invulling, een overzicht gegeven van de bedrijfstijden van de 
relevante geluidsveroorzakende activiteiten c.q. toestellen/machines binnen de inrichting 
welke zijn gerelateerd aan de melkrundveehouderij en de mestvergistingsinstallatie. Een en 
ander op grond van de beschrijving als weergegeven in hoofdstuk 2. In bijlage 5 is een 
overzicht gegeven van de bepaling van de bedrijfsduurcorrectie (Cb) van de mobiele 
bronnen. 
 
Bij de bepaling van de bedrijfsduurcorrectie is rekening gehouden met de ten opzichte van 
de in de Handleiding opgenomen standaard beoordelingsperiode ‘verschuiving’ van de 
beoordelingsperiode gedurende de dag, avond en nacht. Dit in overleg met c.q. op verzoek 
van het bevoegd gezag én in aansluiting op de geluidsvoorschriften uit de in hoofdstuk 3.4 
genoemde vigerende vergunning(en). Er wordt dus uitgegaan van de volgende 
beoordelingsperiodes: 
• Dag : 06.00 – 19.00 uur; 
• Avond : 19.00 – 23.00 uur; 
• Nacht : 23.00 – 06.00 uur. 
 
 

 4.2.2 Immissierelevante bronsterkte 
 
Ten aanzien van de immissierelevante bronsterkte van de mobiele en stationaire bronnen 
en de geluidsafstraling vanuit de voor het onderzoek relevante gebouwen, is primair 
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gebruik gemaakt van de metingen en resultaten als opgenomen in het door Adviesbureau 
dB(A) uitgevoerde onderzoek c.q. opgestelde onderzoeksrapport (rapport van 29 december 
2010, kenmerk: 2010-FR-024, revisie 00). Daarnaast is gebruik gemaakt van de 
uitgangspunten als opgenomen in de eveneens door Adviesbureau dB(A) opgestelde 
memo betreffende de geluidsbelasting op de omgeving uitgaande van de bestaande 
situatie (Memo van 17 maart 2011, Kenmerk 2005-FR-024). 
 
Mobiele bronnen op het buitenterrein 
De immissierelevante bronsterkte c.q. het geluidsvermogenniveau van de mobiele bronnen 
op het buitenterrein is ontleend aan literatuurgegevens, kengetallen en/of aan eerder door 
Adviesbureau dB(A) uitgevoerde onderzoeken voor vergelijkbare bronnen. Deze zijn 
weergegeven in tabel 5.1 op de pagina hiernaast. 
 
Stationaire bronnen op het buitenterrein 
De immissierelevante bronsterkte van de voor het onderzoek relevante stationaire bronnen 
op het terrein van de inrichting zijn bepaald op grond van metingen. Het betreft hier 
voornamelijk elektromotoren van de pompen, (mest-)mixers en vijzels 
 
Geluidsafstraling melkrundveestal, jongveestal, werkruimte (voor)bewerking co-
producten, pasteurisatieruimte en WKK-loods 
De geluidsafstraling van de afzonderlijke relevante geveldelen wordt berekend met behulp 
van vervangende puntbronnen. Hiervoor zijn de betreffende gevels en dakvlakken, gelet op 
de verschillende materialen, in een aantal vlakken opgedeeld. De berekening van de 
geluidsvermogenniveaus van de vervangende puntbronnen is uitgevoerd met behulp van 
de transmissieberekening methode II-7; ‘Uitstraling gebouwen’ van de handleiding ‘Meten 
en rekenen industrielawaai’. 
 
Op de figuren 7, 8 en 9 is een overzicht gegeven van de representatief te achten bronnen 
c.q. bronposities op het terrein van Schaap voor respectievelijk de referentiesituatie, het 
voornemen en de bedrijfssituatie bij maximale invulling. 
 
 

 4.2.3 Toepassen ‘Best Beschikbare Technieken’ (BBT) 
 
Met betrekking tot het milieuaspect ‘geluid’ verdient het aanbeveling om zoveel dit zoveel  
mogelijk te reduceren. Daarbij dient het zogenoemde BBT-principe (Best Beschikbare 
Technieken) in beschouwing te worden genomen. 
   
Zoals hiervoor is aangegeven is ten aanzien van de voor onderhavig onderzoek relevante 
activiteiten c.q. bronnen en de daaraan toe te kennen immissierelevante bronsterkte, 
gebruik gemaakt van de metingen en resultaten als opgenomen in het eerder door 
Adviesbureau dB(A) uitgevoerde onderzoek c.q. opgestelde onderzoeksrapport en memo. 
In hoofdstuk 7 van voornoemd rapport is aandacht besteed aan de mogelijkheden dan wel 
onmogelijkheden ten aanzien van het treffen van maatregelen/voorzieningen welke zijn 
gericht op het (verder) reduceren van de geluidsemissie vanwege onderhavige inrichting. 
Daarbij zijn zowel maatregelen aan de bron(nen) als maatregelen in het overdrachtgebied 
in beschouwing genomen. 
 
Maatregelen aan de bron(nen) 
 
Uitlaten/schoorstenen WKK-installatie 
Op grond van uitgevoerde metingen (2010) is vastgesteld dat de immissierelevante 
bronsterkte van de uitlaten c.q. schoorstenen (nagenoeg) volledig wordt bepaald door het 
geluidsdrukniveau in de tertsband van 80 Hz. In het in 2010 door Adviesbureau dB(A) – ten  
behoeve van de (voorgenomen) aanvraag van een revisievergunning – opgestelde 
akoestisch onderzoekrapport is hierop uitvoerig ingegaan (zie rapport van 29 december 
2010, kenmerk: 2010-FR-024, revisie 00). Zoals in voornoemd rapport is aangegeven kan 
de geluidsemissie van deze bronnen aanzienlijk worden gereduceerd door het aanbrengen 
van zogenoemde ‘resonantiedempers’. 
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Door de opdrachtgever is aangegeven dat voornoemde geluidsreducerende voorzieningen 
(nog) niet zijn aangebracht maar wel degelijk het voornemen bestaat om dit – binnen 
afzienbare termijn – te realiseren. In de aan onderhavig onderzoek ten grondslag liggende 
akoestische rekenmodellen is daarom, ten aanzien van de geluidsemissie van de 
schoorstenen, rekening gehouden met voornoemde geluidsreducerende maatregelen. 
 
Koelers WKK-installatie 
Zoals in hoofdstuk 2.5.2 als is aangegeven zal – binnen afzienbare termijn – géén gebruik 
meer wordt c.q. zal worden gemaakt van voornoemde koelers. Er wordt gekozen voor een 
wijziging ten aanzien van de wijze van koeling waarbij wordt uitgegaan van een inpandig 
opgestelde koeling, geïntegreerd met luchtwasser(s) en luchtdemper(s) en wel binnen een 
daarvoor in te richten – en qua geluid geïsoleerde – ruimte in het noordoostelijk deel van 
de loods voor co-producten. De aanvoer van lucht zal plaatsvinden via een viertal 
geluidgedempte luchtinlaatroosters in de noordgevel van de loods.  
De afvoer zal plaatsvinden via een afvoerkanaal voorzien van een geluidgedempt 
uitlaatrooster op/boven het dak van voornoemde ruimte. In de akoestische rekenmodellen 
is uitgegaan van de situering van een viertal roosters, elk groot circa 1,00 x 2,50 meter (b x 
h), in de noordgevel (= bron 218-221) en een uitlaatrooster op het dak (= bron 222). Daarbij 
is op voorhand voor het uitlaatrooster uitgegaan van een richtingsafhankelijke uitstraling 
van het geluid in zuidwestelijke richting. Bijvoorbeeld door middel van het plaatsen van een 
bochtstuk op de uitmonding van het afvoerkanaal (richtingsindex = 208° ten opzichte van 
het noorden, openingshoek 180°). De emissierelevante bronsterkte c.q. het bronvermogen 
van de in- en uitlaatroosters is gebaseerd op een nadere analyse van de door de 
opdrachtgever aangeleverde informatie, literatuurgegevens/kengetallen en eerder door 
Adviesbureau dB(A) uitgevoerde onderzoeken/metingen aan vergelijkbare installaties. Op 
grond daarvan is voor de inlaatroosters en het uitlaatrooster uitgegaan van een 
bronvermogen van respectievelijk (afgerond) 72 en 82 dB(A). 
 
De op het dak van de WKK-loods gesitueerde koelers blijven gehandhaafd. De koelers 
zullen echter alleen in geval van nood/calamiteit worden ingezet (bijvoorbeeld in geval de in 
de loods voor co-producten opgestelde installatie stil komt te vallen). Naar schatting zullen 
de koelers op het dak van de WKK-loods (hooguit) gedurende vijftig uur per jaar in werking 
zijn. Gelet op dit zeer gering aantal ‘draaiuren’ en gelet op het feit dat in die gevallen 
sprake is van een noodsituatie (lees: calamiteit) zijn de koelers niet (meer) als relevante 
geluidsbron(nen) in de akoestische rekenmodellen opgenomen. De bronnen zijn wel als 
zodanig gemodelleerd (= bronnen 202-205) maar er is geen bedrijfsduur (meer) aan 
toegekend. 
 
Maatregelen in het overdrachtsgebied 
In hoofdstuk 7.3 van voornoemde rapportage (van 29 december 2010) is een in 
beschouwing genomen variant beschreven waarbij wordt uitgegaan van het treffen van 
geluidsafschermende voorziening in het overdrachtgebeid tussen de bronnen binnen 
onderhavige inrichting en de meest nabijgelegen (woon-)bestemmingen aan de Ringdyk. 
Daarbij is uitgegaan van de situering van een geluidsafschermende voorziening in de vorm 
van een grondwal (hoog circa 4,00 meter) langs en evenwijdig een (een deel van) de 
Kilewierwei ten noordwesten van de inrichting van Schaap. 
Op grond van berekeningen is vastgesteld dat het effect van de situering van een 
grondwal, ter hoogte van de maatgevende ontvangpunten 007 tot en met 010 slechts 
marginaal is. Deze maatregel is op grond daarvan als oneffectief en niet realistisch 
aangemerkt. 
   
Verder kan, met betrekking tot het toepassen van het BBT-principe voor onderhavige 
inrichting – in algemene zin – het volgende worden opgemerkt: 
• Er wordt op voorhand vanuit gegaan dat tijdens het verrichten van werkzaamheden 

binnen de bedrijfsgebouwen, de deuren van de betreffende bedrijfsruimten zijn 
gesloten en alleen worden geopend voor het direct doorlaten van goederen en 
personen; 
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• Ten aanzien (een deel van) de verkeersbewegingen op het terrein van de inrichting 
van Schaap is (deels) sprake van voertuigen (personenauto’s, tractoren en vracht-
/tankwagens) van derden. Het gaat daarbij om voertuigen van clientèle en/of 
leveranciers. Op grond van jurisprudentie is komen vast te staan dat aan een 
vergunning c.q. melding in het kader van de Wet milieubeheer, geen voorschriften 
mogen worden verbonden welke zijn gericht aan derden. Met betrekking tot Schaap 
kunnen dus geen voorwaarden gesteld aan het wagenpark van derden; 

• Ten aanzien van de immissierelevante bronsterkte van de in het onderzoek betrokken 
mobiele bronnen wordt er op voorhand vanuit gegaan dat daaraan voorzieningen zijn 
getroffen welke de geluidsemissie reduceren dan wel beperken voor zover dat 
redelijkerwijs mogelijk is. Een en ander in aansluiting op het BBT-principe; 

• Er wordt op voorhand vanuit gegaan dat, voor zover sprake is van het handmatig 
verrichten van laad- en losactiviteiten, deze activiteiten plaatsvinden waarbij de motor 
van het betreffende (te lossen dan wel te beladen) voertuig is uitgeschakeld. 

 
 

 4.3 Berekening geluidsbelasting op de omgeving 
 

 4.3.1 Overdrachtsmodel  
 
De overdrachtsberekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het computerprogramma 
Geomilieu V2.11 van DGMR Raadgevende Ingenieurs B.V. Het programma sluit aan op 
het overdrachtsmodel industrielawaai volgens methode II-8 van de HMRI-1999. 
Het rekenmodel is gebaseerd op een door de opdrachtgever beschikbaar gestelde digitale 
ondergrond van de omgeving. Verder is gebruik gemaakt van de door de opdrachtgever ter 
beschikking gestelde en door Bouwbedrijf Bootsma B.V. vaardigde tekening(en). 
Voor het gehele onderzoeksgebied is uitgegaan van een akoestisch absorberende (lees: 
zachte) bodem (Bf = 1,0). Hierbij is een uitzondering gemaakt voor de apart ingevoerde en 
vanuit akoestisch oogpunt gezien ‘harde’ (= geluidsreflecterende) terreingedeelten zoals 
wegen, waterlopen en terreinverhardingen. 
 
De geluidsniveaus zijn berekend ter plaatse van de eerder genoemde ontvangpunten in de 
directe omgeving van de inrichting. In overeenstemming met de ‘Handreiking 
industrielawaai en vergunningverlening’ is voor de ontvangpunten, voor zover het de 
dagperiode betreft, uitgegaan van een beoordelingshoogte van 1,50 meter. Dit omdat 
gedurende de dagperiode de woon- en slaapkamers op de begane grond dan voornamelijk 
de te beschermen ruimten zijn. Voor de avond- en nachtperiode is uitgegaan van een 
beoordelingshoogte van 5,00 meter. Deze hoogte wordt als representatief aangemerkt voor 
de te beschermen ruimten (slaapkamers) op de eerste verdieping.  
Verder is rekening gehouden met de afschermende werking van de keerwanden van de 
binnen de inrichting in te richten sleufsilo’s. 
 
Deze zijn gemodelleerd in de vorm van geluidsschermen met een hoogte van 2,90 meter. 
Voor deze ‘schermen’ is uitgegaan van een reflectiefactor van 0,8 (= 80% reflecterend/20% 
absorberend) en is rekening gehouden met een profielcorrectie van 0 dB. 
 
De voor de berekeningen ingevoerde gegevens zijn opgenomen in bijlage 6. 
 
 

 4.3.2 Berekening langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT  
 
Rekening houdend met de in bijlage 1, 2 en 3 aangegeven bedrijfsvoering en bedrijfstijden, 
is ter plaatse van de ontvangpunten het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT 
berekend voor de dag-, avond- en nachtperiode. De berekeningen zijn dus uitgevoerd voor 
de representatieve bedrijfssituatie (RBS), uitgaande van de bedrijfssituatie conform de 
referentiesituatie, het voornemen en bij maximale invulling. 
 
De ter hoogte van de woningen berekende geluidsniveaus hebben betrekking op het 
invallende geluid, dus zonder bijdrage van reflecties tegen een achterliggende gevel. 
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Tabel 4.2: Overzicht berekende langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT 

Nummer en omschrijving 
van het ontvangpunt 

Berekende langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT in dB(A) gedurende de  Etmaalwaarde 1)

(= excl.  toeslag
5 dB tonaal karakter Dagperiode 

(06.00-19.00 uur) 
 Avondperiode

(19.00-23.00 uur) 
 Nachtperiode 

(23.00-06.00 uur) 
 

Beoordelingshoogte: 1,50 / 1,80 meter  1,80 / 5,00 meter  1,80 / 5,00 meter     

Bedrijfssituatie: RBS IBS RBS+  RBS IBS RBS+  RBS IBS RBS+  RBS IBS RBS+ 

REFERENTIESITUATIE 
001 50 meter (N) 37,0 30,9 38,0  35,9 31,6 37,3  31,8 -- 31,8  42 37 42 
002 50 meter (NO) 35,8 28,9 36,6  34,2 30,1 35,6  27,7 -- 27,7  39 35 41 
003 50 meter (O) 35,1 33,1 37,2  35,1 33,3 37,3  32,9 -- 32,9  43 38 43 
004 50 meter (ZO) 34,4 34,4 37,4  32,9 34,4 36,7  31,1 -- 31,1  41 39 42 
005 50 meter (ZW) 38,6 44,3 45,4  39,3 44,0 45,2  36,5 -- 36,5  46 49 50 
006 50 meter (W) 43,0 41,7 45,4  40,4 42,1 44,4  34,9 -- 34,9  45 47 49 
                 
007 Ringdyk 3 35,1 34,3 37,8  32,1 33,3 35,8  27,1 -- 27,1  37 38 41 
008 Ringdyk 5 36,1 33,2 37,9  32,6 32,3 35,5  28,8 -- 28,8  39 37 40 
009 Ringdyk 2 36,0 30,6 37,1  34,1 29,6 35,4  28,0 -- 28,0  39 35 40 
010 Thaborwei 6 30,3 25,5 31,5  28,0 25,3 29,9  23,8 -- 23,8  34 30 35 
                 
Ref-1 (verg. 2003) 2) 45,0 40,5 46,3  40,3 36,8 41,9  34,3 - 34,3  45 42 47 
Ref-2 (verg. 2003) 2) 38,5 32,5 39,5  35,0 30,2 36,3  31,9 -- 31,9  42 35 42 
Ref-3 (verg. 2003) 2) 43,7 39,5 45,1  41,9 38,6 43,6  32,6 -- 32,6  47 44 48 

VOORNEMEN 
001 50 meter (N) 46,2 28,7 46,3  37,8 28,0 38,3  34,2 -- 34,2  46 33 46 
002 50 meter (NO) 46,9 37,0 47,3  36,1 37,3 39,7  28,3 -- 28,3  47 42 47 
003 50 meter (O) 48,2 40,8 48,9  40,7 43,8 45,5  34,9 -- 34,9  48 49 50 
004 50 meter (ZO) 41,9 39,5 43,9  34,9 42,0 42,8  32,7 -- 32,7  43 47 48 
005 50 meter (ZW) 41,5 45,7 47,1  40,3 46,0 47,0  37,3 -- 37,3  47 51 52 
006 50 meter (W) 45,5 40,4 46,7  42,1 40,8 44,5  38,2 -- 38,2  48 46 50 
               
007 Ringdyk 3 36,3 33,9 38,3  32,5 33,1 35,8  28,2 -- 28,2  38 38 41 
008 Ringdyk 5 37,5 32,6 38,8  34,8 31,8 36,5  31,8 -- 31,8  42 37 42 
009 Ringdyk 2 41,0 32,2 41,5  34,7 31,5 36,4  29,5 -- 29,5  41 36 42 
010 Thaborwei 6 38,6 30,9 39,2  28,8 30,5 32,8  24,3 -- 24,3  39 36 39 
               
Ref-1 (verg. 2003) 2) 48,7 41,7 49,5  43,1 39,5 44,7  39,2 -- 39,2  49 44 50 
Ref-2 (verg. 2003) 2) 47,0 28,8 47,1  37,8 26,8 38,1  34,4 -- 34,4  47 32 47 
Ref-3 (verg. 2003) 2) (Vervalt in verband met realisatie ligboxenstal) 

MAXIMALE INVULLING 
001 50 meter (N) 46,3 30,2 46,4  37,9 28,4 38,4  34,2 -- 34,2  46 33 46 
002 50 meter (NO) 47,0 39,0 47,7  36,2 37,3 39,8  28,6 -- 28,6  47 42 47 
003 50 meter (O) 48,7 42,1 49,6  40,7 43,7 45,5  34,9 -- 34,9  49 49 50 
004 50 meter (ZO) 42,7 41,4 45,1  34,6 41,9 42,7  32,4 -- 32,4  43 47 48 
005 50 meter (ZW) 42,3 46,9 48,2  40,5 46,0 47,1  37,8 -- 37,8  47 51 52 
006 50 meter (W) 48,8 42,7 49,7  43,0 42,2 45,8  37,5 -- 37,5  49 47 51 
               
007 Ringdyk 3 40,4 35,8 41,7  33,2 33,8 36,5  28,2 -- 28,2  40 39 42 
008 Ringdyk 5 40,0 33,5 40,9  34,8 31,6 36,5  31,0 -- 31,0  41 37 42 
009 Ringdyk 2 41,6 33,1 42,1  34,6 31,5 36,4  29,1 -- 29,1  41 36 42 
010 Thaborwei 6 38,8 32,9 39,8  29,1 30,5 32,9  24,8 -- 24,8  39 36 40 
               
Ref-1 (verg. 2003) 2) 49,2 42,8 50,1  43,0 39,9 44,7  38,7 -- 38,7  49 45 50 
Ref-2 (verg. 2003) 2) 47,1 30,5 47,2  37,8 27,1 38,1  34,4 -- 34,4  47 32 47 
Ref-3 (verg. 2003) 2) (Vervallen in verband met realisatie ligboxenstal)  
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Toelichting bij tabel 4.2: 
1) Etmaalwaarde = hoogste waarde van onderstaande waarde en afgerond naar het meest nabijgelegen hele getal., waarbij 0,5 dB wordt 

afgerond naar het meest nabijgelegen even getal: 
 - Berekende waarde Dag + 0; 
 - Berekende waarde  Avond + 5; 
 - Berekende waarde Nacht + 10; 
2) In aansluiting op de voorschriften uit de oprichtingsvergunning van 9 december 2003 is voor de referentiepunten Ref-1 t/m Ref-3 voor 

zowel de dag-, avond-, als nachtperiode, uitgegaan van een beoordelingshoogte van 1,80 meter (ten opzichte van het lokale maaiveld. 
41 Overschrijding van de richtwaarde van 40 dB(A) etmaalwaarde geldend voor een ‘landelijke omgeving’; 
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Voor zover van toepassing is daarbij rekening gehouden met de bedrijfsduurcorrectie Cb en 
de meteocorrectie Cm. 
 
De gedetailleerde resultaten van de berekening van het langtijdgemiddeld beoordelings-
niveau LAr,LT zijn opgenomen in bijlage 7. In tabel 4.2 is hiervan een totaaloverzicht 
gegeven voor respectievelijk de referentiesituatie, het voornemen en de bedrijfssituatie bij 
maximale invulling. 
 
 

 4.3.3 Berekening maximale geluidsniveau LAmax 
 
Naast berekening van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT zijn ook de maximaal 
optredende geluidsniveaus (LAmax) door middel van berekening bepaald. 
 
Bij de berekening van de maximale geluidsniveaus wordt géén rekening gehouden met de 
correctieterm Cb voor de bedrijfsduur, maar wel met de meteocorrectieterm Cm. 
 
Voor de technische installaties op het terrein en voor de geluidsuitstraling vanuit de 
werktuigenberging is de maximale waarde van de immissierelevante bronsterkte bepaald 
aan de hand van de op locatie gemeten waarden. 
 
Ten aanzien van de maximaal optredende piekgeluidsniveaus is voor alle voertuigen 
(personenauto’s, vrachtwagens, tractor(en) en shovel) rekening gehouden met een toeslag 
van 5 dB in geval van het dichtslaan van portieren en/of het optrekken van de voertuigen.  
Voor de overige bronnen wordt er vanuit gegaan dat het voor de berekening van het 
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau gehanteerde bronvermogen, tevens bepalend is voor 
de maximaal optredende geluidsniveaus. 
 
De gedetailleerde resultaten van de berekening van de maximale geluidsniveaus LAmax voor 
(alleen) de maatgevende ontvangpunten 007 tot en met 010, welke zijn gelegen ter hoogte 
van de meest nabijgelegen (woon-)bestemmingen van derden, zijn opgenomen in bijlage 8. 
In tabel 4.3 is hiervan een overzicht gegeven. 
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Tabel 4.3: Overzicht berekende maximale geluidsniveaus LAmax  
Nummer en omschrijving van het 
ontvangpunt 

Berekende maximale geluidsniveaus LAmax in dB(A) gedurende de 

Dagperiode
(06.00-19.00 uur) 

Avondperiode 
(19.00-23.00 uur) 

Nachtperiode
(23.00-06.00 uur) 

 

 Beoordelingshoogte in meters 1,50 5,00 5,00 

Referentiesituatie (RBS+) 
007 Ringdyk 3 48             (* 034) 50             (* 069) 48             (* 099) 
008 Ringdyk 5 52             (* 089) 51             (* 097) 51             (* 097) 
009 Ringdyk 2 52             (* 032) 53             (* 040) 52             (* 096) 
010 Thaborwei 6 47             (* 038) 46             (* 052) 33             (* 098) 
     
Ref-1 (verg. 2003) 1) 64             (* 089) 63             (* 040) 62             (* 097) 
Ref-2 (verg. 2003) 1) 57             (* 037) 53             (* 113) 47             (* 099) 
Ref-3 (verg. 2003) 1) 64             (* 051) 64             (* 051) 51             (* 098) 
Voornemen (RBS+) 
007 Ringdyk 3 48             (* 041) 49             (* 041) 47             (* 097) 
008 Ringdyk 5 51             (* 034) 52             (* 041) 50             (* 097) 
009 Ringdyk 2 52             (* 032) 53             (* 040) 52             (* 096) 
010 Thaborwei 6 48      (* 001-023) 47             (* 052) 34             (* 097) 
     
Ref-1 (verg. 2003) 1) 64             (* 032) 63             (* 041) 61            (* 097) 
Ref-2 (verg. 2003) 1) 59      (* 001-023) 54             (* 113) 45     (* 001-023) 
Ref-3 (verg. 2003) 1) (Vervalt in verband met realisatie melkrundveestal) 
Maximale invulling (RBS+) 
007 Ringdyk 3 51            (* 232) 51             (* 114) 49            (* 100) 
008 Ringdyk 5 51            (* 034) 52             (* 041) 50            (* 097) 
009 Ringdyk 2 52            (* 032) 53             (* 040) 52            (* 096) 
010 Thaborwei 6 48     (* 001-023) 47             (* 113) 37            (* 097) 
     
Ref-1 (verg. 2003) 1) 54            (* 032) 62             (* 041) 61            (* 097) 
Ref-2 (verg. 2003) 1) 59     (* 001-023) 54             (* 113) 45     (* 001-023) 
Ref-3 (verg. 2003) 1) (Vervallen in verband met realisatie melkrundveestal) 
     

Toelichting bij tabel 4.3: 
1) In aansluiting 0p de voorschriften uit de oprichtingsvergunning van 9 december 2003 is voor de referentiepunten Ref-1 t/m Ref-3  

voor zowel de dag-, avond-, als nachtperiode, uitgegaan van een beoordelingshoogte van 1,80 meter (ten opzichte van het lokale 
maaiveld; 

(* 034) Maatgevende bron of groep van bronnen c.q. bronpositie; 
62 Overschrijding van de grenswaarde uit de vigerende vergunning 

(= 70 dB(A) gedurende de dagperiode, 65 dB(A) gedurende de avondperiode en 60 dB(A) gedurende de nachtperiode); 
(001-023) Geluidsuitstraling melkrundveestal c.a.; 
(040-065) Tractor aanvoer (ruw-)voer e.d.; 
(066-071) Tractor lossen (ruw-)voer, (kuil-)gras en/of maïs; 
(072-078) Verreiker (inrijden/verdichten); 
(089-094) Verreiker (voerbeurt); 
(096-100) Tankwagen derden afvoer melk; 
(112-117) Tractor (beheer en onderhoud); 
(230-232) Verreiker (voerbeurt). 
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 4.3.4 Berekening LAeq inrichtinggebonden verkeer. 
 
De indirecte hinder vanwege onderhavige inrichting wordt veroorzaakt door het verkeer 
(vrachtwagens/tractoren en personenauto’s) dat naar en van de inrichting rijdt. 
 
Met behulp van de Standaard Rekenmethode II (SRM-II) van het ‘Reken- en 
meetvoorschrift geluidhinder 2006’ is het equivalente geluidsniveau berekend ter plaatse 
van de voor de geluidsbelasting bepalende woningen langs de Ringdyk. 
 
Dat is de woning welke binnen het aandachtsgebied het dichtst op de wegas van de 
doorgaande weg (= Ringdyk) is gelegen. Voor onderhavige situatie is daarvoor de woning 
Ringdyk 3 aangemerkt, welke is gelegen op een afstand van circa 13,50 meter uit de 
wegas van de Ringdyk. 
 
Voor de berekening is uitgegaan van: 
• De verkeersintensiteit per dag-, avond- en nachtuur als weergegeven in de tabellen in 

bijlage 4; 
• De voor alle voertuigen geldende wettelijk toegestane rijsnelheid van 60 km/uur; 
• Een wegdek bestaande uit dicht asfaltbeton (= referentiewegdek). 
 
De berekeningen zijn voor ieder (bedrijfs-)situatie (= Referentie, Voornemen en Maximale 
Invulling) afzonderlijk uitgevoerd waarbij onderscheidt is gemaakt in het aantal 
verkeersbewegingen tijdens de eerder beschreven bedrijfssituatie RBS en RBS+. 
Verder is ervan uitgegaan dat alle verkeersbewegingen naar/vanaf de inrichting 
plaatsvinden via het betreffende wegvak van de Ringdyk in zuidelijke richting. 
 
In onderstaande tabel 4.4 is een totaaloverzicht gegeven van de berekende equivalente 
geluidsniveaus LAeq. Het betreft hier de berekende equivalente geluidsniveaus exclusief de 
correctie ex. art. 110g van de Wet geluidhinder in verband met het naar verwachting in de 
toekomst stiller worden van het verkeer. 
 
De invoergegevens en de resultaten van de berekening zijn opgenomen in bijlage 9. 
 
 Tabel 4.4: Overzicht van de ter hoogte van de woning Ringdyk 3 berekende 

geluidsbelasting LAeq als gevolg van het verkeer naar/vanaf de inrichting 
Bedrijfssituatie c.q. bedrijfsactiviteit Berekende equivalent geluidsniveau LAeq in dB(A) gedurende de 

 Dagperiode
(07.00-19.00 uur) 

Avondperiode 
(19.00-23.00 uur) 

Nachtperiode
(23.00-07.00 uur) 

Etmaal-
waarde 

Beoordelingshoogte in meters 1,50 5,00 5,00  

Reguliere bedrijfsvoering c.q. -activiteiten (RBS) 
- Referentiesituatie 43,7 41,4 38,6 49 
- Voornemen 46,5 41,4 38,6 49 
- Maximale invulling 46,5 41,4 38,6 49 
 
Incidentele bedrijfsvoering c.q. -activiteiten (RBS+)  
(= dus inclusief de verkeersbewegingen ten behoeve van de aanvoer van (ruw-)voer, (kuil-)gras of (snij-)maïs 
dan wel het afvoeren c.q. uitrijden van mest) 
- Referentiesituatie 47,6 44,0 38,6 49 
- Voornemen 50,1 46,8 38,6 52 
- Maximale invulling 50,4 46,8 38,6 52 
     

Toelichting bij tabel 4.4: 
1) Etmaalwaarde = hoogste waarde van onderstaande waarde en afgerond naar het meest nabijgelegen 

hele getal., waarbij 0,5 dB wordt afgerond naar het meest nabijgelegen even getal: 
-  Berekende waarde Dag + 0 
-  Berekende waarde  Avond + 5 
-  Berekende waarde Nacht + 10 

38,6 Maatgevende waarde voor het bepalen van de etmaalwaarde 
52 Overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde 
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 5 Toetsing en conclusies 
 
De definitieve beoordeling van de akoestische situatie binnen en rondom de inrichting van 
Schaap is een taak van het bevoegde gezag, zijnde de gemeente Súdwest Fryslân. 
 
Vooruitlopend op deze definitieve beoordeling kunnen op grond van het thans voorliggende 
onderzoeksrapport de navolgend conclusies worden geformuleerd. Daarbij is voor de 
beoordeling primair uitgegaan van toetsing van de berekende geluidsbelasting ter hoogte 
van de vergunningpunten Ref-1 tot en met Ref-3. 
Daarnaast is de geluidsbelasting ter hoogte van de ontvangpunten 007 tot en met 010 
getoetst c.q. in beschouwing genomen. Het betreft hier de ontvangpunten welke zijn 
gelegen ter hoogte van de meest nabij gelegen en als geluidsgevoelig aan te merken 
(woon-)bestemmingen van derden in de directe omgeving van de inrichting van Schaap. 
 
 

 5.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus LAr,LT 
 

 5.1.1 Referentiesituatie 
 
Representatieve bedrijfssituatie (RBS) 
 
Op grond van het totaaloverzicht van berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus 
(LAr,LT), als weergegeven in tabel 4.2 en bijlage 7 kan het volgende geconcludeerd: 
 
Referentiepunten Ref-1 tot en met Ref-3 
• De geluidsbelasting varieert, uitgaande van de RBS, ter hoogte van deze 

referentiepunten in waarde van (afgerond): 
- 38 tot 45 dB(A) gedurende de dagperiode tussen 06.00 en 19.00 uur; 
- 35 tot 42 dB(A) gedurende de avondperiode tussen 19.00 en 23.00 uur; 
- 32 tot 34 dB(A) gedurende de nachtperiode tussen 23.00 en 06.00 uur. 

 
• De etmaalwaarde varieert, uitgaande van de RBS, ter hoogte van voornoemde 

referentiepunten in waarde van (afgerond) 42 tot 47 dB(A). Geconcludeerd kan worden 
dat daarmee de in de vigerende vergunning (van 2003) opgenomen grenswaarde van 
50 dB(A) niet wordt overschreden. 

 
 
Ontvangpunten 007 tot en met 010 
• De geluidsbelasting varieert, uitgaande van de RBS, ter hoogte van deze 

ontvangpunten in waarde van (afgerond): 
- 30 tot 36 dB(A) gedurende de dagperiode tussen 06.00 en 19.00 uur; 
- 28 tot 34 dB(A) gedurende de avondperiode tussen 19.00 en 23.00 uur; 
- 24 tot 29 dB(A) gedurende de nachtperiode tussen 23.00 en 06.00 uur. 

 
• De etmaalwaarde varieert, uitgaande van de RBS ter hoogte van voornoemde 

ontvangpunten in waarde van (afgerond) 34 tot 39 dB(A). Geconcludeerd kan worden 
dat daarmee de in tabel 3.1 aangegeven richtwaarde van 40 dan wel 45 dB(A) 
etmaalwaarde geldend voor woningen gelegen in een respectievelijk als ‘landelijke 
omgeving’ dan wel ‘rustige woonwijk met weinig verkeer’ te typeren woonomgeving 
niet wordt overschreden. 

 
 
Incidentele bedrijfssituatie (IBS) 
 
Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat deze incidentele bedrijfssituatie IBS (alleen) 
betrekking heef op de (transport-)activiteiten ten behoeve van de aanvoer van (ruw-)voer, 
(kuil-)gras en/of (snij-) maïs dan wel het afvoeren/uitrijden van mest. Deze activiteiten 
vinden uitsluitend plaats gedurende de dag- en/of avondperiode. 
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Op grond van het totaaloverzicht van berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus 
(LAr,LT), als weergegeven in tabel 4.2 en bijlage 7 kan het volgende geconcludeerd: 
 
Referentiepunten Ref-1 tot en met Ref-3 
• Tijdens (alleen) de incidentele bedrijfsactiviteiten, varieert de geluidsbelasting ter 

hoogte van deze referentiepunten in waarde van (afgerond): 
- 32 tot 40 dB(A) gedurende de dagperiode tussen 06.00 en 19.00 uur en; 
- 30 tot 39 dB(A) gedurende de avondperiode tussen 19.00 en 23.00 uur. 

 
• De etmaalwaarde vanwege de (alleen) de incidentele bedrijfsactiviteiten varieert ter 

hoogte van voornoemde referentiepunten in waarde van (afgerond) 35 tot 44 dB(A). 
Geconcludeerd kan worden dat daarmee de in de vigerende vergunning (van 2003) 
opgenomen grenswaarde van 50 dB(A) niet wordt overschreden. 

 
 
Ontvangpunten 007 tot en met 010 
• Tijdens (alleen) de incidentele bedrijfsactiviteiten, varieert de geluidsbelasting ter 

hoogte van deze ontvangpunten in waarde van (afgerond): 
- 26 tot 34 dB(A) gedurende de dagperiode tussen 06.00 en 19.00 uur en; 
- 25 tot 33 dB(A) gedurende de avondperiode tussen 19.00 en 23.00 uur. 

 
• De etmaalwaarde vanwege (alleen) de incidentele bedrijfsactiviteiten varieert ter 

hoogte van voornoemde ontvangpunten in waarde van (afgerond) 30 tot 38 dB(A). 
Geconcludeerd kan worden dat daarmee de in tabel 3.1 aangegeven richtwaarde van 
40 dan wel 45 dB(A) etmaalwaarde geldend voor woningen gelegen in een 
respectievelijk als ‘landelijke omgeving’ dan wel ‘rustige woonwijk met weinig verkeer’ 
te typeren woonomgeving niet wordt overschreden. 

 
 
Representatieve bedrijfssituatie totale inrichting (RBS+) 
 
Op grond van het totaaloverzicht van berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus 
(LAr,LT), als weergegeven in tabel 4.2 en bijlage 7 kan het volgende geconcludeerd: 
 
Referentiepunten Ref-1 tot en met Ref-3 
• De geluidsbelasting vanwege de totale inrichting (RBS+) varieert ter hoogte van deze 

referentiepunten in waarde van (afgerond): 
- 40 tot 46 dB(A) gedurende de dagperiode tussen 06.00 en 19.00 uur; 
- 36 tot 44 dB(A) gedurende de avondperiode tussen 19.00 en 23.00 uur; 
- 32 tot 36 dB(A) gedurende de nachtperiode tussen 23.00 en 06.00 uur. 

 
• De etmaalwaarde vanwege de totale inrichting (RBS+) varieert ter hoogte van 

voornoemde referentiepunten in waarde van (afgerond) 42 tot 48 dB(A). 
Geconcludeerd kan worden dat daarmee de in de vigerende vergunning (van 2003) 
opgenomen grenswaarde van 50 dB(A) niet wordt overschreden. 

 
 
Ontvangpunten 007 tot en met 010 
• De geluidsbelasting vanwege de totale inrichting (RBS+) varieert ter hoogte van deze 

ontvangpunten in waarde van (afgerond): 
- 32 tot 38 dB(A) gedurende de dagperiode tussen 06.00 en 19.00 uur; 
- 30 tot 36 dB(A) gedurende de avondperiode tussen 19.00 en 23.00 uur; 
- 24 tot 29 dB(A) gedurende de nachtperiode tussen 23.00 en 06.00 uur. 

 
• De etmaalwaarde vanwege de totale inrichting varieert ter hoogte van voornoemde 

ontvangpunten in waarde van (afgerond) 35 tot 41 dB(A). Geconcludeerd kan worden 
dat daarmee de in tabel 3.1 aangegeven richtwaarde van: 
- 40 dB(A) etmaalwaarde geldend voor woningen gelegen in een als ‘landelijke 

omgeving’ te typeren woonomgeving, alleen ter plaatse van ontvangpunt 007 (= 
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Ringdyk 3) met 1 dB(A) wordt overschreden. Deze overschrijding is volledig toe te 
schrijven aan het cumulatief effect als gevolg van de gecombineerde activiteiten 
tijdens de RBS en de IBS. Ter hoogte van de overige ontvangpunten is de 
geluidsbelasting, uitgaande van de RBS+, lager dan of gelijk aan de richtwaarde 
van 40 dB(A) etmaalwaarde; 

- 45 dB(A) etmaalwaarde geldend voor woningen gelegen in een als ‘rustige 
woonwijk met weinig verkeer’ te typeren woonomgeving, niet wordt overschreden. 

 
 

 5.1.2 Voornemen 
 
Representatieve bedrijfssituatie (RBS) 
 
Op grond van het totaaloverzicht van berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus 
(LAr,LT), als weergegeven in tabel 4.2 en bijlage 7 kan het volgende geconcludeerd: 
 
Referentiepunten Ref-1 en Ref-2 
• De geluidsbelasting varieert, uitgaande van de RBS, ter hoogte van deze 

referentiepunten in waarde van (afgerond): 
- 47 tot 49 dB(A) gedurende de dagperiode tussen 06.00 en 19.00 uur; 
- 38 tot 43 dB(A) gedurende de avondperiode tussen 19.00 en 23.00 uur; 
- 34 tot 39 dB(A) gedurende de nachtperiode tussen 23.00 en 06.00 uur. 

 
• De etmaalwaarde varieert, uitgaande van de RBS, ter hoogte van voornoemde 

referentiepunten in waarde van (afgerond) 47 tot 49 dB(A). Geconcludeerd kan worden 
dat daarmee de in de vigerende vergunning (van 2003) opgenomen grenswaarde van 
50 dB(A) niet wordt overschreden. 

 
 
Ontvangpunten 007 tot en met 010 
• De geluidsbelasting varieert, uitgaande van de RBS, ter hoogte van deze 

ontvangpunten in waarde van (afgerond): 
- 36 tot 41 dB(A) gedurende de dagperiode tussen 06.00 en 19.00 uur; 
- 29 tot 35 dB(A) gedurende de avondperiode tussen 19.00 en 23.00 uur; 
- 24 tot 32 dB(A) gedurende de nachtperiode tussen 23.00 en 06.00 uur. 

 
• De etmaalwaarde varieert, uitgaande van de RBS ter hoogte van voornoemde 

ontvangpunten in waarde van (afgerond) 38 tot 42 dB(A). Geconcludeerd kan worden 
dat daarmee de in tabel 3.1 aangegeven richtwaarde van: 
- 40 dB(A) etmaalwaarde, geldend voor woningen gelegen in een als ‘landelijke 

omgeving’ te typeren woonomgeving, (alleen) ter plaatse van de ontvangpunten 
008 en 009 (= Ringdyk 5 en 2) ‘marginaal’ met respectievelijk 2 en 1 dB wordt 
overschreden; 

- 45 dB(A) etmaalwaarde, geldend voor woningen gelegen in een als ‘rustige 
woonwijk met weinig verkeer’ te typeren woonomgeving niet wordt overschreden. 

 
 
Incidentele bedrijfssituatie (IBS) 
 
Op grond van het totaaloverzicht van berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus 
(LAr,LT), als weergegeven in tabel 4.2 en bijlage 7 kan het volgende geconcludeerd: 
 
Referentiepunten Ref-1 en Ref-2 
• Tijdens (alleen) de incidentele bedrijfsactiviteiten, varieert de geluidsbelasting ter 

hoogte van deze referentiepunten in waarde van (afgerond): 
- 29 tot 42 dB(A) gedurende de dagperiode tussen 06.00 en 19.00 uur en; 
- 27 tot 40 dB(A) gedurende de avondperiode tussen 19.00 en 23.00 uur. 
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• De etmaalwaarde vanwege de (alleen) de incidentele bedrijfsactiviteiten varieert ter 
hoogte van voornoemde referentiepunten in waarde van (afgerond) 35 tot 44 dB(A). 
Geconcludeerd kan worden dat daarmee de in de vigerende vergunning (van 2003) 
opgenomen grenswaarde van 50 dB(A) niet wordt overschreden. 

 
 
Ontvangpunten 007 tot en met 010 
• Tijdens (alleen) de incidentele bedrijfsactiviteiten, varieert de geluidsbelasting ter 

hoogte van deze ontvangpunten in waarde van (afgerond): 
- 31 tot 34 dB(A) gedurende de dagperiode tussen 06.00 en 19.00 uur en; 
- 30 tot 33 dB(A) gedurende de avondperiode tussen 19.00 en 23.00 uur. 

 
• De etmaalwaarde vanwege (alleen) de incidentele bedrijfsactiviteiten varieert ter 

hoogte van voornoemde ontvangpunten in waarde van (afgerond) 36 tot 38 dB(A). 
Geconcludeerd kan worden dat daarmee de in tabel 3.1 aangegeven richtwaarde van 
40 dan wel 45 dB(A) etmaalwaarde geldend voor woningen gelegen in een 
respectievelijk als ‘landelijke omgeving’ dan wel ‘rustige woonwijk met weinig verkeer’ 
te typeren woonomgeving niet wordt overschreden. 

 
 
Representatieve bedrijfssituatie totale inrichting (RBS+) 
 
Op grond van het totaaloverzicht van berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus 
(LAr,LT), als weergegeven in tabel 4.2 en bijlage 7 kan het volgende geconcludeerd: 
 
Referentiepunten Ref-1 en Ref-2 
• De geluidsbelasting vanwege de totale inrichting (RBS+) varieert ter hoogte van deze 

referentiepunten in waarde van (afgerond): 
- 47 tot 50 dB(A) gedurende de dagperiode tussen 06.00 en 19.00 uur; 
- 38 tot 45 dB(A) gedurende de avondperiode tussen 19.00 en 23.00 uur; 
- 34 tot 39 dB(A) gedurende de nachtperiode tussen 23.00 en 06.00 uur. 

 
• De etmaalwaarde vanwege de totale inrichting (RBS+) varieert ter hoogte van 

voornoemde referentiepunten in waarde van (afgerond) 47 tot 50 dB(A). 
Geconcludeerd kan worden dat daarmee de in de vigerende vergunning (van 2003) 
opgenomen grenswaarde van 50 dB(A) niet wordt overschreden. 

 
 
Ontvangpunten 007 tot en met 010 
• De geluidsbelasting vanwege de totale inrichting (RBS+) varieert ter hoogte van deze 

ontvangpunten in waarde van (afgerond): 
- 38 tot 42 dB(A) gedurende de dagperiode tussen 06.00 en 19.00 uur; 
- 33 tot 36 dB(A) gedurende de avondperiode tussen 19.00 en 23.00 uur; 
- 24 tot 32 dB(A) gedurende de nachtperiode tussen 23.00 en 06.00 uur. 

 
• De etmaalwaarde vanwege de totale inrichting varieert ter hoogte van voornoemde 

ontvangpunten in waarde van (afgerond) 39 tot 42 dB(A). Geconcludeerd kan worden 
dat daarmee de in tabel 3.1 aangegeven richtwaarde van: 
- 40 dB(A) etmaalwaarde geldend voor woningen gelegen in een als ‘landelijke 

omgeving’ te typeren woonomgeving, ter plaatse van ontvangpunt 007, 008 en 009 
(= Ringdyk 3, 5 en 2) met 1 tot 2 dB(A) wordt overschreden. Deze overschrijding is 
volledig toe te schrijven aan het cumulatief effect als gevolg van de gecombineerde 
activiteiten tijdens de RBS en de IBS. Ter hoogte van ontvangpunt 010 (= 
Thaborweo 6)  is de geluidsbelasting, uitgaande van de RBS+, lager dan de 
richtwaarde van 40 dB(A) etmaalwaarde; 

- 45 dB(A) etmaalwaarde geldend voor woningen gelegen in een als ‘rustige 
woonwijk met weinig verkeer’ te typeren woonomgeving, niet wordt overschreden. 
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 5.1.3 Maximale invulling 
 
Representatieve bedrijfssituatie (RBS) 
 
Op grond van het totaaloverzicht van berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus 
(LAr,LT), als weergegeven in tabel 4.2 en bijlage 7 kan het volgende geconcludeerd: 
 
Referentiepunten Ref-1 en Ref-2 
• De geluidsbelasting varieert, uitgaande van de RBS, ter hoogte van deze 

referentiepunten in waarde van (afgerond): 
- 47 tot 49 dB(A) gedurende de dagperiode tussen 06.00 en 19.00 uur; 
- 38 tot 43 dB(A) gedurende de avondperiode tussen 19.00 en 23.00 uur; 
- 34 tot 39 dB(A) gedurende de nachtperiode tussen 23.00 en 06.00 uur. 

 
• De etmaalwaarde varieert, uitgaande van de RBS, ter hoogte van voornoemde 

referentiepunten in waarde van (afgerond) 47 tot 49 dB(A). Geconcludeerd kan worden 
dat daarmee de in de vigerende vergunning (van 2003) opgenomen grenswaarde van 
50 dB(A) niet wordt overschreden. 

 
 
Ontvangpunten 007 tot en met 010 
• De geluidsbelasting varieert, uitgaande van de RBS, ter hoogte van deze 

ontvangpunten in waarde van (afgerond): 
- 39 tot 42 dB(A) gedurende de dagperiode tussen 06.00 en 19.00 uur; 
- 29 tot 35 dB(A) gedurende de avondperiode tussen 19.00 en 23.00 uur; 
- 24 tot 31 dB(A) gedurende de nachtperiode tussen 23.00 en 06.00 uur. 

 
• De etmaalwaarde varieert, uitgaande van de RBS ter hoogte van voornoemde 

ontvangpunten in waarde van (afgerond) 39 tot 41 dB(A). Geconcludeerd kan worden 
dat daarmee de in tabel 3.1 aangegeven richtwaarde van: 
- 40 dB(A) etmaalwaarde, geldend voor woningen gelegen in een als ‘landelijke 

omgeving’ te typeren woonomgeving, (alleen) ter plaatse van de ontvangpunten 
008 en 009 (= Ringdyk 5 en 2) ‘marginaal’ met 1 dB wordt overschreden; 

- 45 dB(A) etmaalwaarde, geldend voor woningen gelegen in een als ‘rustige 
woonwijk met weinig verkeer’ te typeren woonomgeving niet wordt overschreden. 

 
 
Incidentele bedrijfssituatie (IBS) 
 
Op grond van het totaaloverzicht van berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus 
(LAr,LT), als weergegeven in tabel 4.2 en bijlage 7 kan het volgende geconcludeerd: 
 
Referentiepunten Ref-1 en Ref-2 
• Tijdens (alleen) de incidentele bedrijfsactiviteiten, varieert de geluidsbelasting ter 

hoogte van deze referentiepunten in waarde van (afgerond): 
- 30 tot 43 dB(A) gedurende de dagperiode tussen 06.00 en 19.00 uur en; 
- 27 tot 40 dB(A) gedurende de avondperiode tussen 19.00 en 23.00 uur. 

 
• De etmaalwaarde vanwege de (alleen) de incidentele bedrijfsactiviteiten varieert ter 

hoogte van voornoemde referentiepunten in waarde van (afgerond) 32 tot 45 dB(A). 
Geconcludeerd kan worden dat daarmee de in de vigerende vergunning (van 2003) 
opgenomen grenswaarde van 50 dB(A) niet wordt overschreden. 

 
 
Ontvangpunten 007 tot en met 010 
• Tijdens (alleen) de incidentele bedrijfsactiviteiten, varieert de geluidsbelasting ter 

hoogte van deze ontvangpunten in waarde van (afgerond): 
- 33 tot 36 dB(A) gedurende de dagperiode tussen 06.00 en 19.00 uur en; 
- 30 tot 34 dB(A) gedurende de avondperiode tussen 19.00 en 23.00 uur. 
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• De etmaalwaarde vanwege (alleen) de incidentele bedrijfsactiviteiten varieert ter 
hoogte van voornoemde ontvangpunten in waarde van (afgerond) 36 tot 39 dB(A). 
Geconcludeerd kan worden dat daarmee de in tabel 3.1 aangegeven richtwaarde van 
40 dan wel 45 dB(A) etmaalwaarde geldend voor woningen gelegen in een 
respectievelijk als ‘landelijke omgeving’ dan wel ‘rustige woonwijk met weinig verkeer’ 
te typeren woonomgeving niet wordt overschreden. 

 
 
Representatieve bedrijfssituatie totale inrichting (RBS+) 
 
Op grond van het totaaloverzicht van berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus 
(LAr,LT), als weergegeven in tabel 4.2 en bijlage 7 kan het volgende geconcludeerd: 
 
Referentiepunten Ref-1 en Ref-2 
• De geluidsbelasting vanwege de totale inrichting (RBS+) varieert ter hoogte van deze 

referentiepunten in waarde van (afgerond): 
- 47 tot 50 dB(A) gedurende de dagperiode tussen 06.00 en 19.00 uur; 
- 38 tot 45 dB(A) gedurende de avondperiode tussen 19.00 en 23.00 uur; 
- 34 tot 39 dB(A) gedurende de nachtperiode tussen 23.00 en 06.00 uur. 

 
• De etmaalwaarde vanwege de totale inrichting (RBS+) varieert ter hoogte van 

voornoemde referentiepunten in waarde van (afgerond) 47 tot 50 dB(A). 
Geconcludeerd kan worden dat daarmee de in de vigerende vergunning (van 2003) 
opgenomen grenswaarde van 50 dB(A) niet wordt overschreden. 

 
 
Ontvangpunten 007 tot en met 010 
• De geluidsbelasting vanwege de totale inrichting (RBS+) varieert ter hoogte van deze 

ontvangpunten in waarde van (afgerond): 
- 40 tot 42 dB(A) gedurende de dagperiode tussen 06.00 en 19.00 uur; 
- 33 tot 36 dB(A) gedurende de avondperiode tussen 19.00 en 23.00 uur; 
- 25 tot 31 dB(A) gedurende de nachtperiode tussen 23.00 en 06.00 uur. 

 
• De etmaalwaarde vanwege de totale inrichting varieert ter hoogte van voornoemde 

ontvangpunten in waarde van (afgerond) 40 tot 42 dB(A). Geconcludeerd kan worden 
dat daarmee de in tabel 3.1 aangegeven richtwaarde van: 
- 40 dB(A) etmaalwaarde geldend voor woningen gelegen in een als ‘landelijke 

omgeving’ te typeren woonomgeving, ter plaatse van ontvangpunt 007, 008 en 009 
(= Ringdyk 3, 5 en 2) met 2 dB(A) wordt overschreden. Deze overschrijding is 
volledig toe te schrijven aan het cumulatief effect als gevolg van de gecombineerde 
activiteiten tijdens de RBS en de IBS. Ter hoogte van ontvangpunt 010 (= 
Thaborweo 6)  is de geluidsbelasting, uitgaande van de RBS+, lager dan de 
richtwaarde van 40 dB(A) etmaalwaarde; 

- 45 dB(A) etmaalwaarde geldend voor woningen gelegen in een als ‘rustige 
woonwijk met weinig verkeer’ te typeren woonomgeving, niet wordt overschreden. 
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 5.2 Maximale geluidsniveaus LAmax  
 
De berekende maximale geluidsniveaus LAmax, als weergegeven in tabel 4.3 zijn getoetst 
aan de grenswaarden uit de vigerende vergunning en het wettelijk kader als beschreven in 
hoofdstuk 3. Opgemerkt dient te worden dat daarbij ten aanzien van de bedrijfssituatie is 
uitgegaan van de RBS+. Er is dus rekening gehouden met de incidenteel plaatsvindende 
activiteiten ten behoeve van de aanvoer van (ruw-)voer, (kuil-)gras en/of (snij-)maïs dan 
wel het uitrijden van mast. Naar aanleiding van de toetsing kan het volgende worden 
geconcludeerd: 
 
Referentiepunten Ref-1 tot en met Ref-3 
• Het maximale geluidsniveau varieert, afhankelijk van de referentiesituatie, het 

voornemen dan wel de situatie bij maximale invulling, ter hoogte van deze 
referentiepunten in waarde van (afgerond); 
- 57 tot 64 dB(A) gedurende de dagperiode tussen 06.00 en 19.00 uur; 
- 53 tot 64 dB(A) gedurende de avondperiode tussen 19.00 en 23.00 uur; 
- 45 tot 62 dB(A) gedurende de nachtperiode tussen 23.00 en 06.00 uur. 

 
• Geconcludeerd kan worden dat daarmee de in de vigerende vergunning (van 2003) 

opgenomen grenswaarden van 70 en 65 dB(A) geldend voor respectievelijk de dag- en 
avondperiode niet wordt overschreden; 
 

• De in de vigerende vergunning opgenomen grenswaarde van 60 dB(A) geldend voor 
de nachtperiode wordt,alleen ter plaatse van het referentiepunt Ref-1, met 1 dan wel 2 
dB(A) overschreden. De overschrijding is in alle situaties (= referentie, voornemen en 
maximale invulling) een gevolg het met behulp van een tankwagen van derden 
afvoeren van de melk; 
Ter hoogte van de referentiepunten Ref-2 en Ref-3 wordt voornoemde grenswaarde, 
gedurende de nachtperiode niet overschreden. 

 
Ontvangpunten 007 tot en met 010 
• Het maximale geluidsniveau varieert, afhankelijk van de referentiesituatie, het 

voornemen dan wel de situatie bij maximale invulling, ter hoogte van deze 
ontvangpunten in waarde van (afgerond); 
- 47 tot 52 dB(A) gedurende de dagperiode tussen 06.00 en 19.00 uur; 
- 46 tot 53 dB(A) gedurende de avondperiode tussen 19.00 en 23.00 uur; 
- 34 tot 52 dB(A) gedurende de nachtperiode tussen 23.00 en 06.00 uur; 

 
• Indien voor de beoordeling van de maximale geluidsniveaus wordt uitgegaan van de in 

hoofdstuk 3.2 aangegeven ondergrens van 50, 45 en 40 dB(A) gedurende 
respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode – zijnde de aanbevolen richtwaarde 
voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT + 10 dB – is ter hoogte van alle 
ontvangpunten sprake van overschrijding. De mate van overschrijding varieert daarbij 
in waarde van: 
- 0 tot 2 dB(A) gedurende de dagperiode; 
- 1 tot 8 dB(A) gedurende de avondperiode; 
- 0 tot 12 dB(A) gedurende de nachtperiode; 

 
• Op basis van beschikbare kennis over maximale geluidsniveaus wordt sterk 

aanbevolen dat de maximale geluidsniveaus ter plaatse van de gevels van (woon-) 
bestemmingen van derden niet hoer mag zijn dan 70, 65 en 60 dB(A) gedurende 
respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Geconcludeerd kan worden dat voor 
onderhavige situatie laatstgenoemde c.q. maximaal te stellen grenswaarden, niet 
worden overschreden; 
 

• Gesteld kan worden dat de voor onderhavige situatie berekende maximale 
geluidsniveaus, mede gelet op het voorgaande en op grond van een nadere 
bestuurlijke afweging, inpasbaar zijn binnen de daaraan op wettelijke grond te stellen 
richt- en/of grenswaarden. 
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 5.3 Indirecte hinder 
 
Het equivalente geluidsniveau (LAeq) zoals dat wordt veroorzaakt door het wegverkeer van 
en naar de inrichting en is weergegeven in tabel 4.4, is getoetst aan de grenswaarden als 
beschreven in hoofdstuk 3.3. 
Naar aanleiding daarvan kan worden geconcludeerd dat de voorkeurgrenswaarde van 50 
dB(A) zoals deze is aangegeven in de in hoofdstuk 3.3 genoemde Circulaire, ter hoogte 
van de meest nabij de Ringdyk gelegen woning Ringdyk 3: 
• Uitgaande van de representatieve bedrijfssituatie (RBS) in zowel de referentiesituatie, 

het voornemen als bij maximale invulling niet wordt overschreden. De nachtperiode is 
daarbij maatgevend; 

• Uitgaande van de incidentele bedrijfssituatie (IBS) in geval van: 
- De referentiesituatie eveneens niet wordt overschreden; 
- Het voornemen dan wel bij maximale invulling met 2 dB(A) zal worden 

overschreden. 
 

De avondperiode is daarbij maatgevend. 
Hierbij dient te worden opgemerkt dat deze overschrijding dus alleen zal optreden 
gedurende de incidentele bedrijfssituatie(s) tijdens de aanvoer van (ruw-)voer, (kuil-) 
gras en/of (snij-)maïs dan wel het uitrijden van mest. Deze incidentele activiteiten 
zullen – gezien op jaarbasis – echter minder dan, dan wel hooguit maximaal 12 keer 
per jaar plaatsvinden. 
 

 
Er worden, gelet op: 
• De beoordelingshoogte van 5,00 meter gedurende de maatgevende nachtperiode; 
• De wettelijk toegestane rijsnelheid van het verkeer op de Ringdyk; 
• Het feit dat het hier slechts een/enkele verspreidt liggende woning(en) betreft, 
op voorhand geen mogelijkheden gezien voor het treffen van bron- en/of 
overdrachtsmaatregelen. 
 
In genoemde Circulaire wordt aangegeven dat wanneer er sprake is van een overschrijding 
van de voorkeursgrenswaarde, het maximale binnenniveau van 35 dB(A) niet mag worden 
overschreden.  
 
In de praktijk bedraagt de geluidswering van een goed onderhouden woning tenminste 20 
dB(A). Er zullen daarom pas daadwerkelijk maatregelen aan de uitwendige 
scheidingsconstructie noodzakelijk zijn indien de geluidsbelasting hoger is dan 55 dB(A).  
Voor onderhavige situatie is sprake van een goed onderhouden woning en een 
gevelbelasting van 55 dB(A). Op grond daarvan mag worden geconcludeerd dat een 
binnenniveau van 35 dB(A) in deze woning dan ook niet zal worden overschreden. 

 
 5.4 Tot slot 

 
Het is aan het bevoegd gezag om de definitieve inpassing van de geluidssituatie rondom 
de inrichting van Maatschap Schaap te Tirns, binnen het wettelijk kader te beoordelen. Het 
thans voorliggende onderzoeksrapporten de daaraan ten grondslag liggende rapport van 
29 december 2010 en de daarin aangegeven mogelijkheden en/of onmogelijkheden voor 
het treffen van geluidsreducerende en/of afschermende maatregelen, is opgesteld ter 
onderbouwing van die besluitvorming. 
 
Burgum, 06 mei 2013 
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Mts. Schaap. Kilewierwei 1 te Tirns Dossiernr.: 2012-FR-026
Bijlage 1

TOTAALOVERZICHT BEDRIJFSACTIVITEITEN EN -TIJDEN UITGAANDE VAN DE BEDRIJFVOERING CONFORM DE REFERENTIESITUATIE

Omschrijving van de (deel)activiteit Aard van de bron Frequentie Aantal  installaties Aantal bronnen, posities Nummer(s)  Dagperiode Avondperiode Nachtperiode Cb
c.q. voertuigen en/of bedrijfsduur van de 06.00-19.00 19.00-23.00 23.00-06.00 Dag Avond Nacht

bron(nen)

Activiteiten gerelateerd aan de de (melk)rundveehouderij 

Stelpboerderij (schuur)
- Zéér incidenteel lassen/slijpen Las- en/of slijpapparaat 1 à 2 uur/maand Gebouw -- Zéér incid. -- -- -- -- -- -- 

Melkrundveestal
- Geluidsemissie via open gevels en nok (stal) Afstraling open geveldelen Dagelijks Gebouw 13 st. / 13 posities 001-003 30 min -- -- 14,15 -- --

005-012 30 min. -- -- 14,15 -- --
- Geluidemissie via open deur stal oost  (tijdens voerbeurt) Afstraling open geveldelen Dagelijks Gebouw 1 st. / 1 positie 004 30 min. -- -- 14,15 -- --

G ( ) f G /- Geluidemissie via open deur stal west  (tijdens voerbeurt) Afstraling open geveldelen Dagelijks Gebouw 1 st. / 1 positie 013 30 min. -- -- 14,15 -- --
- Geluidsemissie via gevels en dakvlak melklokaal Afstraling open geveldelen Dagelijks Gebouw 8 st. / 8 posities 014-022 2 uren 1 uur 1 uur 8,13 6,02 8,45
- Geluidsemissie via open rooster koelmotor (melklokaal) Afstraling open geveldelen Dagelijks Gebouw 1 st. / 1 posities 023 2 uren 1 uur 1 uur 8,13 6,02 8,45

Werktuigenopslag
- Zéér incidenteel lassen/slijpen Las- en/of slijpapparaat 1 à 2 uur/maand Gebouw -- Zéér incid. -- -- -- Als 'niet relevant' aangemerkt 

Aan- en/of afvoer (melk)rundvee
- Aan-/afvoeren van melkrundvee Vrachtwagen derden 1 x / 2 weken 1 st. / dag 8 posities over ca. 110 m 024-031 1 st. -- -- 36,75 -- -- Activiteiten vinden in principe 
- Aan-/afvoeren van jongvee Tractor eigen 1 x / 2 weken 1 st. / dag 8 posities over ca. 110 m 032-039 1 st. -- -- 36,75 -- -- nooit gelijktijdig plaats

Aanvoer van voer, grondstoffen en producten
- Aanvoer van (ruw-)voer en/of (kuil-)gras; totaal Tractoren eigen/derden 5 x / jaar à 3 dgn. 15 st. / dag, avond (12 st.) (3 st.) (--)
- Aanvoer van (ruw-)voer en/of (kuil-)gras; via in-/uitrit Kilewierwei noord (80%) Tractoren eigen/derden 5 x / jaar à 3 dng. 12 st. / dag, avond 6 posities over ca. 100 m 1) 040-045 (9 st.) (1 st.) (--) Niet (nooit) in combinatie met aanvoer maïs
- Aanvoer van (ruw-)voer en/of (kuil-)gras; via in-/uitrit Kilewierwei zuid (15%) Tractoren eigen/derden 5 x / jaar à 3 dng. 3 st. / dag, avond 2 posities over ca. 40 m 1) 046-047 (2 st.) (1 st.) (--) Voor deze activiteit géén afzonderlijke bronnen
- Aanvoer van (ruw-)voer en/of (kuil-)gras; via in-/uitrit terrein oost (5%) Tractoren eigen/derden 5 x / jaar à 3 dng. 1 st. / dag, avond 18 posities over ca. 250 m 1) 048-065 (1 st.) (1 st.) (--) opgenomen (zie aanvoer maïs)( ) ( )g ; ( ) g j g g, p ( ) ( ) ( ) pg ( )
- Aanvoer van maïs; totaal Tractoren eigen/derden 1 x / jaar à 2 dgn. 20 st. / dag, avond 17 st. 3 st. (--)
- Aanvoer van maïs; via in-/uitrit Kilewierwei noord (80%) Tractoren eigen/derden 1 x / jaar à 2 dgn. 16 st. / dag, avond 6 posities over ca. 100 m 1) 040-045 13 st 1 st. -- 24,77 30,79 -- Maatgevend voor max. aantal !!!
- Aanvoer van maïs; via in-/uitrit Kilewierwei zuid (15%) Tractoren eigen/derden 1 x / jaar à 2 dgn. 3 st. / dag, avond 2 posities over ca. 40 m 1) 046-047 3 st 1 st. -- 30,34 30,00 -- Niet (nooit) in combinatie met:
- Aanvoer van maïs; via in-/uitrit terrein oost (5%) Tractoren eigen/derden 1 x / jaar à 2 dgn. 1 st. / dag, avond 18 posities over ca. 250 m 1) 048-065 1 st. 1 st. -- 36,70 31,58 -- aanvoer (ruw)voer en/of (kuil)gras
- Tractor lossen (ruw-)voer, (kuil-)gras en/of maïs Tractor eigen/derden 6 x / jaar à 2-3 dgn 20 st. / dag, avond 6 posities 066-071 17 x 5 min. 3 x 5 min. -- 17,41 19,29 --

Verreiker (inrijden/verdichten) Verreiker eigen 6 x / jaar à 2 3 dgn 1 st / dag avond 7 posties 072 078 85 min 15 min 18 09 20 49- Verreiker (inrijden/verdichten) Verreiker eigen 6 x / jaar à 2-3 dgn 1 st. / dag, avond 7 posties 072-078 85 min. 15 min. -- 18,09 20,49 --
- Aanvoer hooi, en/of stro Tractor eigen 1 x / jaar à 1 dag 5 st. / dag 5 st. -- -- Valt onder reikwijdte aanvoer (ruw)voer e.d.
- Aanvoer van krachtvoer (bulkwagen) Vrachtwagen derden 1 x /  2 maanden 1 st. / dag 4 posities over ca. 80 m 1) 079-082 1 st. -- -- 35,12 -- --
- Pneumatisch losse van krachtvoer Vrachtwagen derden 1 x / maand 1 st. / dag 1 st. à 30 min. 083 20 min. -- -- 15,91 -- --
- Aanvoer van krachtvoer  (tankwagen) Tankwagen derden 1 x /maand 1 st. / dag 5 posities over ca. 70 m 1) 084-088 1 st. -- -- 38,71 -- --

Verzorgen van de dieren
- Voorrijden van voer , verversen van str/hooi en uitrijden van vaste mest Verreiker eigen Dagelijks 1 st. / dag 1  st.  over 6 posities 089-094 30 min. -- -- 21,93 -- --

Afvoer/afzet van producten (melk)rundveehouderij 
- Mestpomp, oostzijde melkrundveestal Installatie(s) Dagelijks 4 x ca. 15 min. / etmaal 1 st. / 1 positie 095 40 min. 10 min. 25 min. 12,90 13,80 12,25
- Afvoeren van melk Tankwagen derden 1 x / 3 dagen 1 st. / etmaal 5 posities over ca. 80 m 1) 096-100 1 st. 1 st. 1 st. 39,10 33,98 36,41
- Overpompen van melk ter hoogte van melklokaal/melktank Tankwagen derden 1 x / 3 dagen 1 st. / etmaal 1 st. / 1 positie 101 20 min. 20 min. 20 min. 15,91 10,79 13,22
- Afvoeren van vaste mest Vrachtwagen derden 1 x / 2  maanden 1 st. / dag 1 st. / 3 posities 102-104 1 st. -- -- 34,77 -- --
- Overslag vaste mest Vrachtwagen derden 1 x / 2 maanden 1 st. / dag 1 st. / 1 positie 105 30 min. -- -- 14,15 -- --

Overige activiteiten
- Hogedrukspuit (nabij tanklokaal en op achterterrein) Hogedrukspuit Dagelijks 1 st. / 1 positie 106 30 min. -- -- 14,15 -- --
- Personeel en bezoekers Personenauto Dagelijks 5 posities over ca. 75 m 1) 107-111 5 st. 2 st. 1 st 32,39 31,25 36,69
- Beheer en onderhoud landerijen Tractor (eigen) Dagelijks 1 st. / 6 posities 112-117 60 min 20 min. -- 18,92 18,57 --

= Dagelijks plaatsvindende bedrijfsactiviteiten welke zijn toe toe kennen aan de representatieve bedrijfssituatie RBSg j p j j p j

= Deze activiteiten vinden niet dagelijks plaats en zijn daarom gelet op de frequetie van voorkomen (minder dan 12 dagen per jaar) toegekend aan de incidentele bedrijfssituatie IBS. 
Daarbij dient te worden opgemerkt dat het aantal aangegeven dagen, betrekking heeft op de totale periode waarbinnen de  werkzaamheden plaatsvinden. De daadwerkelijke en voor het onderzoek relevante transportbewegingen ten behoeve van de aanvoer vinden echter binnen een tijdsbestek van één werkdag (= dag- + avondperiode) plaats  



Mts. Schaap. Kilewierwei 1 te Tirns Dossiernr.: 2012-FR-026
Bijlage 1

TOTAALOVERZICHT BEDRIJFSACTIVITEITEN EN -TIJDEN UITGAANDE VAN DE BEDRIJFVOERING CONFORM DE REFERENTIESITUATIE

Omschrijving van de (deel)activiteit Aard van de bron Frequentie Aantal  installaties Aantal bronnen, posities Nummer(s)  Dagperiode Avondperiode Nachtperiode Cb
c.q. voertuigen en/of bedrijfsduur van de 06.00-19.00 19.00-23.00 23.00-06.00 Dag Avond Nacht

bron(nen)

Activiteiten gerelateerd aan de mestvergistingsinstallatie

Aanvoer te vergisten materialen
- Aanvoer (drijf-)mest; via in-/uitrit Kilewierwei noord Vracht-/tankwagen derden In huidige situatie niet van toepassing 118-126 -- -- -- Bronnumer 118-126 vervallen
- Aanvoer (drijf-)mest; via in-/uitrit Kilewierwei zuid Vracht-/tankwagen derden 90 x / jaar 2 st. / week = 1 st. / dag 9 posities over ca. 250 m 1) 127-135 1 st. -- -- 36,70 -- -- Mest afkomstig van locatie Kilewierwei 2
- Afvoer vloeibare digistaat via in-/uitrit Kilewierwei zuid Vracht-/tankwagen derden In huidige situatie niet van toepassing 127-135 -- -- --
- Aanvoer 'droge stof' Vracht-/tankwagen derden 40 x / jaar 1 x / week = 1 st. / dag 6 posities over ca. 90 m 1) 136-141 1 st. -- -- 36,37 -- --
- Aanvoer brijvoer Tankwagen derden 100 x / jaar 2 x / week = 1 st. / dag 9 posities over ca. 250 m 1) 142-150 1 st. -- -- 36,70 -- --
- Overpompen brijvoer Installatie(s) 100 x / jaar 1 st. / dag 1  positie à 1 st. x  10 min. 151 10 min. -- -- 18,92 -- --
- Vullen mengbak Verreiker eigen Dagelijks 1 st. / dag 1 st. / 6 posities 152-157 10 min. -- -- 26,83 -- --
- Mengbak (transport te vergisten materiaal) Installatie(s) Dagelijks 8 min. / uur gehele etmaal 1 st. / 1 positie 158 -- -- -- -- -- -- Verwerkt in geluidemissie vanuit WKK-loods
- Mengbak (samenstellen voermenu) Installatie(s) Dagelijks 1 x / etmaal à 1 uur 1 st. / 1 positie 159 -- -- -- -- -- -- Verwerkt in geluidemissie vanuit WKK-loods

Werkruimte (voor-)bewerking co-producten
- Geluidsemissie via gevel- en dakvlakken Afstraling geveldelen Dagelijks Gebouw 6 st. / 6 posities 160-165 8 uren -- -- 2,11 -- --
- Vrachtwagen aanvoer co-producten Vrachtwagen derden Dagelijks 1 st. / dag 9 posities over ca. 230 m 1) 166-174 1 st. -- -- 37,06 -- --

Pasteurisatieruimte
- Geluidsemissie via gevel- en dakvlakken Afstraling gebouw Dagelijks Gebouw 5 st. / 5 posities 176-180 195 min. 60 min. 105 min. 6,02 6,02 6,02 3 x gedurende 2 uren / etmaal
- Mestscheider / Digestaatscheider Installatie(s) Dagelijks 1 st. / etmaal 1  st. à  6 uur / etmaal 181 195 min. 60 min. 105 min. -- -- -- Géén relevante emissie van geluid.
- Afvoeren digistaat naar sleufsilo's Verreiker eigen 1 à 2 x / maand 1 st. / dag 1 st. / 4 posities 182-185 60 min. -- -- 17,16 -- --g g g p ,

Mestvergister(s) en navergister
- Biogasblower Installatie(s) Dagelijks 1 st. continu 1 st. / 1 positie 186 13 uren 4 uren 7 uren 0,00 0,00 0,00

WKK- installaties
- Geluidsemissie via gevel- en dakvlakken Afstraling gebouw Dagelijks Gebouw (continu) 19 st. / 19 posities 187-197 13 uren 4 uren 7 uren 0,00 0,00 0,00g g g g j ( ) p , , ,
- Roosters westgevel WKK-loods (bestaand en toekomstig) Afstraling gebouw Dagelijks Gebouw (continu) 3 st. / 3 posities 199-201 13 uren 4 uren 7 uren 0,00 0,00 0,00
- Koelers Installatie(s) Dagelijks 4 st. continu 4 st. / 4 posities 202-205 -- -- -- -- -- -- Alleen bin noodsituatie ca. 50 uur/jaar
- Schoorstenen (bestaand en toekomstig) Installatie(s) Dagelijks 3 st. continu 3 st. / 3 posities 206-208 13 uren 4 uren 7 uren 0,00 0,00 0,00
- Biogasinstallaties Installatie(s) Dagelijks 2 st. continu 2 st. / 2 posities 209-210 13 uren 4 uren 7 uren 0,00 0,00 0,00
- Koelers/Drooginstallatie (Inlaatroosters) Installatie(s) Dagelijks 4 st. continu 4 st. / 4 posities 218-221 13 uren 4 uren 7 uren 0,00 0,00 0,00
- Koelers/Drooginstallatie (Uitlaatrooster) Installatie(s) Dagelijks 1 st. continu 1 st. / 1 posities 222 13 uren 4 uren 7 uren 0,00 0,00 0,00 Koelers/Drooginstallatie (Uitlaatrooster) Installatie(s) Dagelijks 1 st. continu 1 st. / 1 posities 222 13 uren 4 uren 7 uren 0,00 0,00 0,00

Afvoer (rest)producten mestvergister(s) en navergister
- Uitrijden mest Tractoren eigen 5-6x / jaar à 1 dag 20 st. / dag, avond 17 st. 3 st. (--)
- Uitrijden mest; via in-/uitrit Kilewierwei noord (80%) Tractor (eigen) 5-6x / jaar à 1 dag 16 st. / dag, avond 6 posities over ca. 100 m 1) (040-045) (14 st.) (1 st.) -- Voor deze activiteit géén afzonderlijke bronnen 
- Uitrijden mest; via in-/uitrit Kilewierei zuid (15%) Tractor (eigen) 5-6x / jaar à 1 dag 3 st. / dag, avond 5 posities over ca. 40 m 1) 211-216 2 st. 1 st. -- 36,09 33,98 -- opgenomen. (zie activiteit ten behoeve van

Uitrijden mest ia in / itrit terrein oost (5%) Tractor (eigen) 5 6 / jaar à 1 dag 1 st / dag a ond 5 posities over ca 140 m 1) (048 065) (1 st ) (1 st ) ( aan oer an (r ) oer k il(gras) en/of maïs)- Uitrijden mest; via in-/uitrit terrein oost (5%) Tractor (eigen) 5-6x / jaar à 1 dag 1 st. / dag, avond 5 posities over ca. 140 m ) (048-065) (1 st.) (1 st.) -- ( aanvoer van (ruw)voer, kuil(gras) en/of maïs)
- Overpompen mest in giertank Tractor (eigen) 5-6x / jaar à 1 dag 1 positie 17/3 st. à ca 2 min. 217 45 min 6 min -- 12,39 16,02 --

= Dagelijks plaatsvindende bedrijfsactiviteiten welke zijn toe toe kennen aan de representatieve bedrijfssituatie RBS

= Hoewel deze activiteiten niet dagelijks plaatsvinden  zijn deze gelet op de frequentie van voorkomen (4 à 5 x per jaar gedurende 1 week = méér dan 12 dagen) toegekend aan de representatieve bedrijfssutuatie RBS. 

= Deze activiteit valt, gelet op routing en aantal voertuigen (akoestisch gezien) binnen de reikwijdte van de activitieiten ten behoeve van de aanvoer van (ruw)voer, kuil(gras) en/of maïs. 
Noot: Het 'overpompen van de mest in giertank' (= bron 208) is daarbij als 'extra' bron toegevoegd aan de representatieve bedrijfssituatie RBS



Bijlage Akoestisch onderzoek in het kader van het plan M.E.R. voor de melkrundveehouderij 
met mestvergistingsinstallatie van Mts. Schaap, Kilewierwei 1 te Tirns. 
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Mts. Schaap. Kilewierwei 1 te Tirns Dossiernr.: 2012-FR-026
Bijlage 2

TOTAALOVERZICHT BEDRIJFSACTIVITEITEN EN -TIJDEN UITGAANDE VAN DE BEDRIJFVOERING CONFORM HET VOORNEMEN (Rood = wijziging c.q. gewijzigd ten opzichte van de referentiesituatie)

Omschrijving van de (deel)activiteit Aard van de bron Frequentie Aantal  installaties Aantal bronnen, posities Nummer(s)  Dagperiode Avondperiode Nachtperiode Cb
c.q. voertuigen en/of bedrijfsduur van de 06.00-19.00 19.00-23.00 uur 23.00-06.00 uur Dag Avond Nacht

bron(nen)

Activiteiten gerelateerd aan de de (melk)rundveehouderij 

Stelpboerderij (schuur)
- Zéér incidenteel lassen/slijpen Las- en/of slijpapparaat 1 à 2 uur/maand Gebouw -- Zéér incid. -- -- --

Melkrundveestal
- Geluidsemissie via open gevels en nok (stal) Afstraling open geveldelen Dagelijks Gebouw 11 st. / 11 posities 001-011 60 min. -- -- 11,14 -- --
- Geluidemissie via open overheaddeur west (tijdens voerbeurt) Afstraling open geveldelen Dagelijks Gebouw 1 st. / 1 positie 018 60 min. 11,14 -- --
- Geluidsemissie via open gevels en nok (melklokaal) Afstraling open geveldelen Dagelijks Gebouw 6 st. / 6 posities 012-017 2 uren 1 uur 1 uur 8,13 6,02 8,45
- Geluidsemissie ramen/deuren westgevel (melklokaal) Afstraling geveldelen Dagelijks Gebouw 5 st. / 5 posities 019-022 2 uren 1 uur 1 uur 8,13 6,02 8,45
- Geluidsemissie via open rooster koelmotor (melklokaal) Afstraling open geveldelen Dagelijks Gebouw 1 st. / 1 posities 023 2 uren 1 uur 1 uur 8,13 6,02 8,45

Werktuigenopslag
- Zéér incidenteel lassen/slijpen Las- en/of slijpapparaat 1 à 2 uur/maand Gebouw -- Zéér incid. -- -- -- Als 'niet relevant' aangemerkt 

Aan- en/of afvoer (melk)rundvee
- Aan-/afvoeren van melkrundvee Vrachtwagen derden 1 x / 2 weken 1 st. / dag 8 posities over ca. 110 m 024-031 1 st. -- -- 36,75 -- -- Activiteiten vinden in principe 
- Aan-/afvoeren van jongvee Tractor eigen 1 x / 2 weken 1 st. / dag 8 posities over ca. 110 m 032-039 1 st. -- -- 36,75 -- -- nooit gelijktijdig plaats

Aanvoer van voer, grondstoffen en producten
- Aanvoer van (ruw-)voer en/of (kuil-)gras; totaal Tractoren eigen/derden 5 x / jaar à 3 dgn. 31 st. / dag, avond (26 st.) (5 st.) (--)
- Aanvoer van (ruw-)voer en/of (kuil-)gras; via in-/uitrit Kilewierwei noord (80%) Tractoren eigen/derden 5 x / jaar à 3 dng. 24 st. / dag, avond 14 posities over ca. 315 m 1) 040-053 (21 st.) (3 st.) (--) Niet (nooit) in combinatie met aanvoer maïs
- Aanvoer van (ruw-)voer en/of (kuil-)gras; via in-/uitrit Kilewierwei zuid (15%) Tractoren eigen/derden 5 x / jaar à 3 dng. 5 st. / dag, avond 2 posities over ca. 40 m 1) 054-055 (4 st.) (1 st.) (--) Voor deze activiteit géén afzonderlijke bronnen
- Aanvoer van (ruw-)voer en/of (kuil-)gras; via in-/uitrit terrein oost (5%) Tractoren eigen/derden 5 x / jaar à 3 dng. 2 st. / dag, avond 10 posities over ca. 270 m 1) 056-065 (1 st.) (1 st.) (--) opgenomen (zie aanvoer maïs)
- Aanvoer van maïs; totaal Tractoren eigen/derden 1 x / jaar à 2 dgn. 40 st. / dag, avond 33 st. 7 st. (--)
- Aanvoer van maïs; via in-/uitrit Kilewierwei noord (80%) Tractoren eigen/derden 1 x / jaar à 2 dgn. 32 st. / dag, avond 14 posities over ca. 315 m 1) 040-053 27 st. 5 st. -- 20,29 22,50 -- Maatgevend voor max. aantal !!!
- Aanvoer van maïs; via in-/uitrit Kilewierwei zuid (15%) Tractoren eigen/derden 1 x / jaar à 2 dgn. 6 st. / dag, avond 2 posities over ca. 40 m 1) 054-055 5 st. 1 st. -- 28,13 30,00 -- Niet (nooit) in combinatie met:
- Aanvoer van maïs; via in-/uitrit terrein oost (5%) Tractoren eigen/derden 1 x / jaar à 2 dgn. 2 st. / dag,avond 10 posities over ca. 270 m 1) 056-065 1 st. 1 st. -- 33,82 28,70 -- aanvoer (ruw-)voer en/of (kuil-)gras
- Tractor lossen (ruw-)voer, (kuil-)gras en/of maïs Tractor eigen/derden 6 x / jaar à 2-3 dgn 40 st. / dag, avond 6 posities 066-071 33 x 5 min. 7 x 5 min. -- 14,53 16,14 --
- Verreiker (inrijden/verdichten) Verreiker eigen 6 x / jaar à 2-3 dgn 1 st. / dag, avond 7 posities 072-078 165 min. 35 min. -- 18,09 20,49 --
- Aanvoer hooi, en/of stro Tractor eigen 1 x / jaar à 1 dag 5 st. / dag 5 st. -- -- Valt onder reikwijdte aanvoer (ruw)voer e.d.
- Aanvoer van krachtvoer (bulkwagen) Vrachtwagen derden 1 x / maand 1 st. / dag 4 posities over ca. 210 m 1) 079-082 1 st. -- -- 30,92 -- --
- Pneuamtisch losse van krachtvoer Vrachtwagen derden 1 x / maand 1 st. / dag 1 st. à 30 min. 083 20 min. -- -- 15,91 -- --
- Aanvoer van krachtvoer  (tankwagen) Tankwagen derden 1 x /maand 1 st. / dag 5 posities over ca. 210 m 1) 084-088 1 st. -- -- 34,91 -- --

Verzorgen van de dieren
- Voorrijden van voer , verversen van str/hooi en uitrijden van vaste mest Verreiker eigen Dagelijks 1 st. / dag 1  st.  over 6 posities 089-094 60 min. -- -- 18,92 -- --

Afvoer/afzet van producten (melk)rundveehouderij 
- Mestpomp, zuidzijde melkrundveestal Installatie(s) Dagelijks 4 x ca. 15 min. / etmaal 1 st. / 1 positie 095 40 min. 10 min. 25 min. 12,90 13,80 12,25
- Afvoeren van melk Tankwagen derden 1 x / 3 dagen 1 st. / etmaal 5 posities over ca. 120 m 1) 096-100 1 st. 1 st. 1 st. 37,34 32,22 34,65
- Overpompen van melk ter hoogte van melksilo Tankwagen derden 1 x / 3 dagen 1 st. / etmaal 1 st. / 1 positie 101 20 min. 20 min. 20 min. 15,91 10,79 13,22
- Afvoeren van vaste mest Vrachtwagen derden 1 x / 2 weken 1 st. / dag 3 posities over ca. 65 m 1) 102-104 1 st. -- -- 34,77 -- --
- Overslag vaste mest Vrachtwagen derden 1 x / 2 weken 1 st. / dag 1 st. / 1 positie 105 30 min. -- -- 14,15 -- --

Overige activiteiten
- Hogedrukspuit (nabij tanklokaal en op achterterrein) Hogedrukspuit Dagelijks 1 st. / 1 positie 106 30 min. -- -- 14,15 -- --
- Personeel en bezoekers Personenauto Dagelijks 5 posities over ca. 75 m 1) 107-111 5 st. 2 st. 1 st 32,39 31,25 36,69
- Beheer en onderhoud landerijen Tractor (eigen) Dagelijks 1 st. / 6 posities 112-117 60 min 20 min. -- 18,92 18,57 --

= Dagelijks plaatsvindende bedrijfsactiviteiten welke zijn toe toe kennen aan de representatieve bedrijfssituatie RBS

= Deze activiteiten vinden niet dagelijks plaats en zijn daarom gelet op de frequetie van voorkomen (minder dan 12 dagen per jaar) toegekend aan de incidentele bedrijfssituatie IBS. 
Daarbij dient te worden opgemerkt dat het aantal aangegeven dagen, betrekking heeft op de totale periode waarbinnen de  werkzaamheden plaatsvinden. De daadwerkelijke en voor het onderzoek relevante transportbewegingen ten behoeve van de aanvoer vinden echter binnen een tijdsbestek van één werkdag (= dag- + avondperiode) plaats  



Mts. Schaap. Kilewierwei 1 te Tirns Dossiernr.: 2012-FR-026
Bijlage 2

TOTAALOVERZICHT BEDRIJFSACTIVITEITEN EN -TIJDEN UITGAANDE VAN DE BEDRIJFVOERING CONFORM HET VOORNEMEN (Rood = wijziging c.q. gewijzigd ten opzichte van de referentiesituatie)

Omschrijving van de (deel)activiteit Aard van de bron Frequentie Aantal  installaties Aantal bronnen, posities Nummer(s)  Dagperiode Avondperiode Nachtperiode Cb
c.q. voertuigen en/of bedrijfsduur van de 06.00-19.00 19.00-23.00 uur 23.00-06.00 uur Dag Avond Nacht

bron(nen)

Activiteiten gerelateerd aan de mestvergistingsinstallatie

Aanvoer te vergisten materialen
- Aanvoer (drijf-)mest; via in-/uitrit Kilewierwei noord Vracht-/tankwagen derden 213 x / jaar 4 st. / week = 2 st. / dag 9 posities over ca. 170 m 1) 118-126 2 st. -- -- 35,37 -- --
- Afvoer (drijf-)mest;  via in-/uitrit Kilewierwei zuid Vracht-/tankwagen derden 190 x / jaar 2 st. / week = 1 st. / dag 9 posities over ca. 250 m 1) 127-135 1 st. -- -- 30,68 -- -- Mest afkomstig van locatie Kilewierwei 2
- Afvoer vloeibare digistaat via in-/uitrit Kilewierwei zuid Vracht-/tankwagen derden 100 x /  jaar 2 st. / week = 1 st. / dag 9 posities over ca. 250 m 1) 127-135 1 st. -- -- -- -- --
- Aanvoer 'droge stof' Vracht-/tankwagen derden 200 x / jaar 4 x / week = 2 st. / dag 6 posities over ca. 90 m 1) 136-141 2 st. -- -- 33,36 -- --
- Aanvoer brijvoer Tankwagen derden 400 x / jaar 4 x / week = 3 st. / dag 9 posities over ca. 250 m 1) 142-150 3 st. -- -- 31,93 -- --
- Overpompen brijvoer Installatie(s) 400 x / jaar 3 st. / dag 1  positie à 3 st. x  10 min. 151 30 min. -- -- 14,15 -- --
- Vullen mengbak Verreiker eigen Dagelijks 1 st. / dag 1 st. / 6 posities 152-157 30 min. -- -- 21,93 -- --
- Mengbak (transport te vergisten materiaal) Installatie(s) Dagelijks 8 min. / uur gehele etmaal 1 st. / 1 positie 158 13 x 8 = 104 min. 3 x 8 = 24 min. 8 x 8 = 64 min. -- -- -- Verwerkt in geluidemissie vanuit WKK-loods
- Mengbak (samenstellen voermenu) Installatie(s) Dagelijks 4 x / etmaal à 1 uur 1 st. / 1 positie 159  130 min. 30 min 80 min. -- -- -- Verwerkt in geluidemissie vanuit WKK-loods

Werkruimte (voor-)bewerking co-producten
- Geluidsemissie via gevel- en dakvlakken Afstraling geveldelen Dagelijks Gebouw 6 st. / 6 posities 160-165 8 uren -- -- 2,11 -- --
- Vrachtwagen aanvoer co-producten Vrachtwagen derden Dagelijks 1 st. / dag 9 positie over ca. 230 m 1) 166-174 1 st. -- -- 37,06 -- --

Pasteurisatieruimte
- Geluidsemissie via gevel- en dakvlakken Afstraling gebouw Dagelijks Gebouw 5 st. / 5 posities 176-180 195 min. 60 min. 105 min. 6,02 6,02 6,02 3 x gedurende 2 uren / etmaal
- Mestscheider / Digestaatscheider Installatie(s) Dagelijks 1 st. / etmaal 1  st. à  6 uur / etmaal 181 195 min. 60 min. 105 min. -- -- -- Géén relevante emissie van geluid.
- Afvoeren digistaat naar sleufsilo's Verreiker eigen 1 à 2 x / maand 1 st. / dag 1 st. / 4 posities 182-185 60 min. -- -- 17,16 -- --

Mestvergister(s) en navergister
- Biogasblower Installatie(s) Dagelijks 1 st. continu 1 st. / 1 positie 186 13 uren 4 uren 7 uren 0,00 0,00 0,00

WKK- installaties
- Geluidsemissie via gevel- en dakvlakken Afstraling gebouw Dagelijks Gebouw (continu) 19 st. / 19 posities 187-198 13 uren 4 uren 7 uren 0,00 0,00 0,00
- Roosters westgevel WKK-loods Afstraling gebouw Dagelijks Gebouw (continu) 3 st. / 3 posities 199-201 13 uren 4 uren 7 uren 0,00 0,00 0,00
- Koelers Installatie(s) Dagelijks 4 st. continu 4 st. / 4 posities 202-205 13 uren 4 uren 7 uren -- -- -- Alleen (nog)  in gebruik in noodsituaties ca. 50 uur/jaar
- Schoorstenen Installatie(s) Dagelijks 3 st. continu 3 st. / 3 posities 206-208 13 uren 4 uren 7 uren 0,00 0,00 0,00
- Biogasinstallaties Installatie(s) Dagelijks 2 st. continu 2 st. / 2 posities 209-210 13 uren 4 uren 7 uren 0,00 0,00 0,00
- Koelers/Drooginstallatie (Inlaatroosters) Installatie(s) Dagelijks 4 st. continu 4 st. / 4 posities 218-221 13 uren 4 uren 7 uren 0,00 0,00 0,00
- Koelers/Drooginstallatie (Uitlaatrooster) Installatie(s) Dagelijks 1 st. continu 1 st. / 1 posities 222 13 uren 4 uren 7 uren 0,00 0,00 0,00

Afvoer (rest)producten mestvergister(s) en navergister
- Uitrijden mest Tractoren eigen 5-6x / jaar à 1 dag 31 st. / dag, avond 26 st. 5 st. (--)
- Uitrijden mest; via in-/uitrit Kilewierwei noord (80%) Tractor (eigen) 5-6x / jaar à 2 dgn. 24 st. / dag, avond 14 posities over ca. 315 m 1) (040-045) (21 st.) (3 st.) (--) Voor deze activiteit géén afzonderlijke bronnen
- Uitrijden mest; via in-/uitrit Kilewierei zuid (15%) Tractor (eigen) 5-6x / jaar à 2 dgn. 5 st. / dag, avond 5 posities over ca. 40 m 1) 211-216 4 st. 1 st. -- 33,08 33,98 -- opgenomen. (zie activiteit ten behoeve van
- Uitrijden mest; via in-/uitrit terrein oost (5%) Tractor (eigen) 5-6x / jaar à 2 dgn. 2 st. / dag, avond 10 posities over ca. 270 m 1) (048-065) (1 st.) (1 st.) (--) (aanvoer van (ruw-)voer, (kuil-)gras en/of maïs)
- Overpompen mest in giertank Tractor (eigen) 5-6x / jaar à 2 dgn. 1 positie 26/5 st. à 2 min. 217 60 min 10 min. -- 11,14 13,80 --

= Dagelijks plaatsvindende bedrijfsactiviteiten welke zijn toe toe kennen aan de representatieve bedrijfssituatie RBS

= Hoewel deze activiteiten niet dagelijks plaatsvinden  zijn deze gelet op de frequentie van voorkomen (4 à 5 x per jaar gedurende 1 week = méér dan 12 dagen) toegekend aan de representatieve bedrijfssutuatie RBS. 

= Deze activiteit valt, gelet op routing en aantal voertuigen (akoestisch gezien) binnen de reikwijdte van de activitieiten ten behoeve van de aanvoer van (ruw)voer, kuil(gras) en/of maïs. 
Noot: Het 'overpompen van de mest in giertank' (= bron 208) is daarbij als 'extra' bron toegevoegd aan de representatieve bedrijfssituatie RBS



Bijlage Akoestisch onderzoek in het kader van het plan M.E.R. voor de melkrundveehouderij 
met mestvergistingsinstallatie van Mts. Schaap, Kilewierwei 1 te Tirns. 
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Mts. Schaap. Kilewierwei 1 te Tirns Dossiernr.: 2012-FR-026
Bijlage 3

TOTAALOVERZICHT BEDRIJFSACTIVITEITEN EN -TIJDEN UITGAANDE VAN DE BEDRIJFVOERING BIJ MAXIMALE INVULLING (Rood = wijziging c.q. gewijzigd ten opzichte van de voornemen)

Omschrijving van de (deel)activiteit Aard van de bron Frequentie Aantal  installaties Aantal bronnen, posities Nummer(s)  Dagperiode Avondperiode Nachtperiode Cb
c.q. voertuigen en/of bedrijfsduur van de 06.00-19.00 19.00-23.00 uur 23.00-06.00 uur Dag Avond Nacht

bron(nen)

Activiteiten gerelateerd aan de de (melk)rundveehouderij 

Stelpboerderij (schuur)
- Zéér incidenteel lassen/slijpen Las- en/of slijpapparaat 1 à 2 uur/maand Gebouw -- Zéér incid. -- -- --

Melkrundveestal
- Geluidsemissie via open gevels en nok (stal) Afstraling open geveldelen Dagelijks Gebouw 11 st. / 11 posities 001-011 60 min. -- -- 11,14 -- --
- Geluidemissie via open overheaddeur west (tijdens voerbeurt) Afstraling open geveldelen Dagelijks Gebouw 1 st. / 1 positie 018 60 min. 11,14 -- --
- Geluidsemissie via open gevels en nok (melklokaal) Afstraling open geveldelen Dagelijks Gebouw 6 st. / 6 posities 012-017 2 uren 1 uur 1 uur 8,13 6,02 8,45
- Geluidsemissie ramen/deuren westgevel (melklokaal) Afstraling geveldelen Dagelijks Gebouw 5 st. / 5 posities 019-022 2 uren 1 uur 1 uur 8,13 6,02 8,45
- Geluidsemissie via open rooster koelmotor (melklokaal) Afstraling open geveldelen Dagelijks Gebouw 1 st. / 1 posities 023 2 uren 1 uur 1 uur 8,13 6,02 8,45

Jongveestal
- Geluidemissie via open gevels en nok (stal) Afstraling open geveldelen Dagelijks Gebouw 6 st. / 6 posities 223-228 60 min. -- -- 11,14 -- --
- Geluidemissie via open deur stal west (tijdens voerbeurt) Afstraling open geveldelen Dagelijks Gebouw 1 st. / 1 positie 229 60 min. -- -- 11,14 -- --

Werktuigenopslag
- Zéér incidenteel lassen/slijpen Las- en/of slijpapparaat 1 à 2 uur/maand Gebouw -- Zéér incid. -- -- -- Als 'niet relevant' aangemerkt 

Aan- en/of afvoer (melk)rundvee
- Aan-/afvoeren van melkrundvee Vrachtwagen derden 1 x / 2 weken 1 st. / dag 8 posities over ca. 110 m 024-031 1 st. -- -- 36,75 -- -- Activiteiten vinden in principe 
- Aan-/afvoeren van jongvee Tractor eigen 1 x / 2 weken 1 st. / dag 8 posities over ca. 110 m 032-039 1 st. -- -- 39,75 -- -- nooit gelijktijdig plaats

Aanvoer van voer, grondstoffen en producten
- Aanvoer van (ruw-)voer en/of (kuil-)gras; totaal Tractoren eigen/derden 5 x / jaar à 3 dgn. 42 st. / dag, avond 37 st. (5 st.) (--)
- Aanvoer van (ruw-)voer en/of (kuil-)gras; via in-/uitrit Kilewierwei noord (80%) Tractoren eigen/derden 5 x / jaar à 3 dng. 35 st. / dag, avond 14 posities over ca. 315 m 1) 040-053 32 st. (3 st.) (--) 19,56 Niet (nooit) in combinatie met aanvoer maïs
- Aanvoer van (ruw-)voer en/of (kuil-)gras; via in-/uitrit Kilewierwei zuid (15%) Tractoren eigen/derden 5 x / jaar à 3 dng. 5 st. / dag, avond 2 posities over ca. 40 m 1) 054-055 (4 st.) (1 st.) (--) Voor deze activiteit géén afzonderlijke bronnen
- Aanvoer van (ruw-)voer en/of (kuil-)gras; via in-/uitrit terrein oost (5%) Tractoren eigen/derden 5 x / jaar à 3 dng. 2 st. / dag, avond 10 posities over ca. 270 m 1) 056-065 (1 st.) (1 st.) (--) opgenomen (zie aanvoer maïs)
- Aanvoer van maïs; totaal Tractoren eigen/derden 1 x / jaar à 2 dgn. 40 st. / dag, avond 33 st. 7 st. (--)
- Aanvoer van maïs; via in-/uitrit Kilewierwei noord (80%) Tractoren eigen/derden 1 x / jaar à 2 dgn. 32 st. / dag, avond 14 posities over ca. 315 m 1) 040-053 27 st. 5 st. -- -- 22,50 -- Maatgevend voor max. aantal !!!
- Aanvoer van maïs; via in-/uitrit Kilewierwei zuid (15%) Tractoren eigen/derden 1 x / jaar à 2 dgn. 6 st. / dag, avond 2 posities over ca. 40 m 1) 054-055 5 st. 1 st. -- 28,13 30,00 -- Niet (nooit) in combinatie met:
- Aanvoer van maïs; via in-/uitrit terrein oost (5%) Tractoren eigen/derden 1 x / jaar à 2 dgn. 2 st. / dag,avond 10 posities over ca. 270 m 1) 056-065 1 st. 1 st. -- 33,82 28,70 -- aanvoer (ruw)voer en/of (kuil)gras
- Tractor lossen (ruw-)voer, (kuil-)gras en/of maïs (aanvoer (ruw-)voer bepalend) Tractor eigen/derden 6 x / jaar à 2-3 dgn 42 st. / dag, 7 st./ avond 6 posities 066-071 42 x 5 min. 7 x 5 min. -- 13,48 16,14 --
- Verreiker (inrijden/verdichten) Verreiker eigen 6 x / jaar à 2-3 dgn 1 st. / dag, avond 7 posities 072-078 210 min. 35 min. -- 14,15 20,49 --
- Aanvoer hooi, en/of stro Tractor eigen 1 x / jaar à 1 dag 5 st. / dag 5 st. -- -- Valt onder reikwijdte aanvoer (ruw)voer e.d.
- Aanvoer van krachtvoer (bulkwagen) Vrachtwagen derden 1 x / maand 1 st. / dag 4 posities over ca. 210 m 1) 079-082 1 st. -- -- 30,92 -- --
- Pneuamtisch losse van krachtvoer Vrachtwagen derden 1 x / maand 1 st. / dag 1 st. à 30 min. 083 20 min. -- -- 15,91 -- --
- Aanvoer van krachtvoer  (tankwagen) Tankwagen derden 1 x /maand 1 st. / dag 5 posities over ca. 210 m 1) 084-088 1 st. -- -- 34,91 -- --

Verzorgen van de dieren
- Voorrijden van voer , verversen van str/hooi en uitrijden van vaste mest Verreiker eigen Dagelijks 1 st. / dag 1  st.  over 9 posities 089-094 + 230-231 90 min. -- -- 18,92 -- --

Afvoer/afzet van producten (melk)rundveehouderij 
- Mestpomp, zuidzijde melkrundveestal Installatie(s) Dagelijks 4 x ca. 15 min. / etmaal 1 st. / 1 positie 095 40 min. 10 min. 25 min. 12,90 13,80 12,25
- Afvoeren van melk Tankwagen derden 1 x / 3 dagen 1 st. / etmaal 5 posities over ca. 120 m 1) 096-100 1 st. 1 st. 1 st. 37,34 32,22 34,65
- Overpompen van melk ter hoogte van melksilo Tankwagen derden 1 x / 3 dagen 1 st. / etmaal 1 st. / 1 positie 101 20 min. 20 min. 20 min. 15,91 10,79 13,22
- Afvoeren van vaste mest Vrachtwagen derden 1 x / 2 weken 1 st. / dag 3 posities over ca. 180 m 1) 102-104 1 st. -- -- 30,35 -- --
- Overslag vaste mest Vrachtwagen derden 1 x / 2 weken 1 st. / dag 1 st. / 1 positie 105 30 min. -- -- 14,15 -- --

Overige activiteiten
- Hogedrukspuit (nabij tanklokaal en op achterterrein) Hogedrukspuit Dagelijks 1 st. / 1 positie 106 30 min. -- -- 14,15 -- --
- Personeel en bezoekers Personenauto Dagelijks 5 posities over ca. 75 m 1) 107-111 5 st. 2 st. 1 st 32,39 31,25 36,69
- Beheer en onderhoud landerijen Tractor (eigen) Dagelijks 1 st. / 6 posities 112-117 60 min 20 min. -- 18,92 18,57 --

= Dagelijks plaatsvindende bedrijfsactiviteiten welke zijn toe toe kennen aan de representatieve bedrijfssituatie RBS

= Deze activiteiten vinden niet dagelijks plaats en zijn daarom gelet op de frequetie van voorkomen (minder dan 12 dagen per jaar) toegekend aan de incidentele bedrijfssituatie IBS. 
Daarbij dient te worden opgemerkt dat het aantal aangegeven dagen, betrekking heeft op de totale periode waarbinnen de  werkzaamheden plaatsvinden. De daadwerkelijke en voor het onderzoek relevante transportbewegingen ten behoeve van de aanvoer vinden echter binnen een tijdsbestek van één werkdag (= dag- + avondperiode) plaats  



Mts. Schaap. Kilewierwei 1 te Tirns Dossiernr.: 2012-FR-026
Bijlage 3

TOTAALOVERZICHT BEDRIJFSACTIVITEITEN EN -TIJDEN UITGAANDE VAN DE BEDRIJFVOERING BIJ MAXIMALE INVULLING (Rood = wijziging c.q. gewijzigd ten opzichte van de voornemen)

Omschrijving van de (deel)activiteit Aard van de bron Frequentie Aantal  installaties Aantal bronnen, posities Nummer(s)  Dagperiode Avondperiode Nachtperiode Cb
c.q. voertuigen en/of bedrijfsduur van de 06.00-19.00 19.00-23.00 uur 23.00-06.00 uur Dag Avond Nacht

bron(nen)

Activiteiten gerelateerd aan de mestvergistingsinstallatie

Aanvoer te vergisten materialen
- Aanvoer (drijf)mest; via in-/uitrit Kilewierwei noord Vracht-/tankwagen derden 280 x / jaar 5 st. / week = 2 st. / dag 9 posities over ca. 170 m 1) 118-126 2 st. -- -- 35,37 -- --
- Afvoer (drijf)mest; via in-/uitrit Kilewierwei zuid Vracht-/tankwagen derden 190 x / jaar 2 st. / week = 1 st. / dag 9 posities over ca. 250 m 1) 127-135 1 st. -- -- 30,68 -- -- Mest afkomstig van locatie Kilewierwei 2
- Afvoer vloeibare digistaat via in-/uitrit Kilewierwei zuid Vracht-/tankwagen derden 100 x /  jaar 2 st. / week = 1 st. / dag 9 posities over ca. 250 m 1) 127-135 1 st. -- -- -- -- --
- Aanvoer 'droge stof' Vracht-/tankwagen derden 300 x / jaar 4 x / week = 2 st. / dag 6 posities over ca. 200 m 1) 136-141 2 st. -- -- 33,36 -- --
- Aanvoer brijvoer Tankwagen derden 500 x / jaar 4 x / week = 3 st. / dag 9 posities over ca. 170 m 1) 142-150 3 st. -- -- 31,93 -- --
- Overpompen brijvoer Installatie(s) 500 x / jaar 3 st. / dag 1  positie à 3 st. x  10 min. 151 30 min. -- -- 14,15 -- --
- Vullen mengbak Verreiker eigen Dagelijks 1 st. / dag 1 st. / 6 posities 152-157 30 min. -- -- 21,93 -- --
- Mengbak (transport te vergisten materiaal) Installatie(s) Dagelijks 8 min. / uur gehele etmaal 1 st. / 1 positie 158 13 x 8 = 104 min. 3 x 8 = 24 min. 8 x 8 = 64 min. -- -- -- Verwerkt in geluidemissie vanuit WKK-loods
- Mengbak (samenstellen voermenu) Installatie(s) Dagelijks 4 x / etmaal à 1 uur 1 st. / 1 positie 159  130 min. 30 min 80 min. -- -- -- Verwerkt in geluidemissie vanuit WKK-loods

Werkruimte (voor-)bewerking co-producten
- Geluidsemissie via gevel- en dakvlakken Afstraling geveldelen Dagelijks Gebouw 6 st. / 6 posities 160-165 8 uren -- -- 2,11 -- --
- Vrachtwagen aanvoer co-producten Vrachtwagen derden Dagelijks 1 st. / dag 1 st. / 9 posities 166-174 1 st. -- -- 36,37 -- --

Pasteurisatieruimte
- Geluidsemissie via gevel- en dakvlakken Afstraling gebouw Dagelijks Gebouw 5 st. / 5 posities 176-180 195 min. 60 min. 105 min. 6,02 6,02 6,02 3 x gedurende 2 uren / etmaal
- Mestscheider / Digestaatscheider Installatie(s) Dagelijks 1 st. / etmaal 1  st. à  6 uur / etmaal 181 195 min. 60 min. 105 min. -- -- -- Géén relevante emissie van geluid.
- Afvoeren digistaat naar sleufsilo's Verreiker eigen 1 à 2 x / maand 1 st. / dag 1 st. / 4 posities 182-185 60 min. -- -- 17,16 -- --

Mestvergister(s) en navergister
- Biogasblower Installatie(s) Dagelijks 1 st. continu 1 st. / 1 positie 186 13 uren 4 uren 7 uren 0,00 0,00 0,00

WKK- installaties
- Geluidsemissie via gevel- en dakvlakken Afstraling gebouw Dagelijks Gebouw (continu) 19 st. / 19 posities 187-198 13 uren 4 uren 7 uren 0,00 0,00 0,00
- Roosters westgevel WKK-loods Afstraling gebouw Dagelijks Gebouw (continu) 3 st. / 3 posities 199-201 13 uren 4 uren 7 uren 0,00 0,00 0,00
- Koelers Installatie(s) Dagelijks 4 st. continu 4 st. / 4 posities 202-205 13 uren 4 uren 7 uren -- -- -- Alleen (nog)  in gebruik in noodsituaties ca. 50 uur/jaar
- Schoorstenen Installatie(s) Dagelijks 3 st. continu 3 st. / 3 posities 206-208 13 uren 4 uren 7 uren 0,00 0,00 0,00
- Biogasinstallaties Installatie(s) Dagelijks 2 st. continu 2 st. / 2 posities 209-210 13 uren 4 uren 7 uren 0,00 0,00 0,00
- Koelers/Drooginstallatie (Inlaatroosters) Installatie(s) Dagelijks 4 st. continu 4 st. / 4 posities 218-221 13 uren 4 uren 7 uren 0,00 0,00 0,00
- Koelers/Drooginstallatie (Uitlaatrooster) Installatie(s) Dagelijks 1 st. continu 1 st. / 1 posities 222 13 uren 4 uren 7 uren 0,00 0,00 0,00

Afvoer (rest)producten mestvergister(s) en navergister
- Uitrijden mest Tractoren eigen 5-6x / jaar à 1 dag 31 st. / dag, avond 26 st. 5 st. (--)
- Uitrijden mest; via in-/uitrit Kilewierwei noord (80%) Tractor (eigen) 5-6x / jaar à 2 dgn. 24 st. / dag, avond 14 posities over ca. 315 m 1) (040-045) (21 st.) (3 st.) (--) Voor deze activiteit géén afzonderlijke bronnen 
- Uitrijden mest: via in-/uitrit Kilewierei zuid (15%) Tractor (eigen) 5-6x / jaar à 2 dgn. 5 st. / dag, avond 2 posities over ca. 40 m 1) 211-216 4 st. 1 st. -- 33,08 33,98 -- opgenomen. (zie activiteit ten behoeve van
- Uitrijden mest; via in-/uitrit terrein oost (5%) Tractor (eigen) 5-6x / jaar à 2 dgn. 2 st. / dag, avond 10 posities over ca. 270 m 1) (048-065) (1 st.) (1 st.) (--) (aanvoer van (ruw-)voer, (kuil-)gras en/of maïs)
- Overpompen mest in giertank Tractor (eigen) 5-6x / jaar à 2 dgn. 31 st. / dag en avond 1 positie 26/5 st. à 2 min. 217 60 min 10 min. -- 11,14 13,80 --

= Dagelijks plaatsvindende bedrijfsactiviteiten welke zijn toe toe kennen aan de representatieve bedrijfssituatie RBS

= Hoewel deze activiteiten niet dagelijks plaatsvinden  zijn deze gelet op de frequentie van voorkomen (4 à 5 x per jaar gedurende 1 week = méér dan 12 dagen) toegekend aan de representatieve bedrijfssutuatie RBS. 

= Deze activiteit valt, gelet op routing en aantal voertuigen (akoestisch gezien) binnen de reikwijdte van de activitieiten ten behoeve van de aanvoer van (ruw)voer, kuil(gras) en/of maïs. 
Noot: Het 'overpompen van de mest in giertank' (= bron 208) is daarbij als 'extra' bron toegevoegd aan de representatieve bedrijfssituatie RBS



Bijlage Akoestisch onderzoek in het kader van het plan M.E.R. voor de melkrundveehouderij 
met mestvergistingsinstallatie van Mts. Schaap, Kilewierwei 1 te Tirns. 
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Overzicht verkeersbewegingen van en naar de inrichting (= via de in-/uitritten op de Kilewierwei) Dossiernr. : 2012-FR-026
Bijlage 4

Aard en omshrijving van de activiteit c.q. voertuigbeweging Aantal voertuigbewegingen gedurende de Opmerkingen

Frequentie Dagperiode Avondperiode Nachtperiode
(06.00-19.00 uur) (19.00-23.00 uur) (23.00-06.00 uur)

REFERENTIESITUATIE  REGULIER (= RBS) Betreft (dus) die verkeersbewegingen die regulier (lees vaker dan 12 x per jaar) plaatsvinden

Activiteiten gerelateerd aan de (melk)rundveehouderij

Aan-/afvoer van melkrundvee
- Vrachtwagen (derden) 1 x  /  2 weken 1 st. a  / v -- --

Aan-/afvoer van jongvee
- Tractor (eigen) 1 x  /  2 weken 1 st. a / v -- --

Aanvoer van voer, grondstoffen en producten
- Tractor (eigen) aanvoer stro, hooi 1 x  / j aar à 1 dag 5 st. a / v -- -- ≤ 12 x / jaar (= dus niet regulier)
- Vrachtwagen (derden) aanvoer krachtvoer 1 x  / 2 maanden 1 st. a / v -- -- ≤ 12 x / jaar (= dus niet regulier)
- Tankwagen (derden) aanvoer krachtvoer 1 x / maand 1 st. a / v -- -- ≤ 12 x / jaar (= dus niet regulier)

Aanvoer/afzet van producten
- Tankwagen (derden) afvoer van melk 1 x  /  3 dagen 1 st. a / v 1 st. a / v  1 st. a / v 
- Vrachtwagen (derden) afvoer van vaste mest 1 x  /  2 maanden 1 st. a / v -- -- ≤ 12 x / jaar (= dus niet regulier)

Overige activiteiten
- Personenauto's personeel en bezoekers dagelijks 5 st. a / v  2 st. a / v 1 st. a / v

Tractor (eigen) beheer en onderhoud landerijen dagelijks 1 st. a / v -- --

Activiteiten gerelateerd aan de mestvergistingsinstallatie

Aanvoer te vergisten materialen
- Vracht-/tankwagen (derden) aan-/afvoer (drijf-)mest en vloeibaar digistaat 2 x  / week 1 st. a / v -- --
- Vrachtwagen (derden) aanvoer 'droge stof' 1 x  / week 1 st. a / v -- --
- Tankwagen (derden) aanvoer brijvoer 2 x  / week 1 st. a / v -- --
- Vrachtwagen (derden) aanvoer 'co-producten' 1 x / dag 1 st. a / v -- --

Totaal aantal voertuigbewegingen uitgaande van de REFERENTIESITUATIE REGULIER (= RBS)

Totaal aantal voertuigbewegingen per vertuigcategorie
- Personenauto's (lichte motorvoertuigen) Dagelijks 5 st. a / v 2 st. a / v 1 st. a / v
- Tractoren Dagelijks 2 st. a / v -- --
- Vracht- /tankwagens Dagelijks 6 st. a / v 1 st. a / v 1 st. a / v

Aantal voertuigbewegingen per uur per voertuigcategorie 1) 2) 3)
- Personenauto's (lichte motorvoertuigen) Dagelijks 0,77 1,00 0,29
- Tractoren Dagelijks 0,30 -- --
- Vracht- /tankwagens Dagelijks 0,92 0,50 0,29

Toelichting
a / v = Aankomst en vertrek;

1) = Aantal voertuigen x 2 (= vice versa) / 13 uren (= dagperiode 06.00-19.00 uur);
2) = Aantal voertuigen x 2 (= vice versa) / 4 uren (= avondperiode 19.00-23.00 uur) 
3) = aantal voertuigen x 2 (= vice versa) / 7 uren (= nachtperiode 23.00-06.00 uur);



Overzicht verkeersbewegingen van en naar de inrichting (= via de in-/uitritten op de Kilewierwei) Dossiernr. : 2012-FR-026
Bijlage 4

Aard en omshrijving van de activiteit c.q. voertuigbeweging Aantal voertuigbewegingen gedurende de Opmerkingen

Frequentie Dagperiode Avondperiode Nachtperiode
(06.00-19.00 uur) (19.00-23.00 uur) (23.00-06.00 uur)

REFERENTIESITUATIE INCIDENTEEL (= RBS+) Betreft de regulier + incidenteel plaatsvindende verkeersbewegingen

Activiteiten gerelateerd aan de (melk)rundveehouderij

Aan-/afvoer van melkrundvee
- Vrachtwagen (derden) 1 x  /  2 weken 1 st. a / v -- --

Aan-/afvoer van jongvee
- Tractor (eigen) 1 x  /  2 weken 1 st. a / v -- --

Aanvoer van voer, grondstoffen en producten
- Tractor aanvoer (ruw-)voer, (kuil-)gras 5 x / jaar à 3 dagen Aanvoer van (ruw-)voer en/of (kuil-)gras nooit in combinatie met aanvoer van (snij-)maïs

dan wel tractor aanvoer (snij-)maïs 1 x / jaar à 2 dagen Aanvoer van (snij-)maïs nooit in combiantie met aanvoer van (rus-)voer en/of (kuil-)gras
dan wel tractor uitrijden mest 5-6 x / jaar à 1 dag Valt onder reikwijdte aanvoer (ruw-)voer, (kuil-)gras en/of (snij-)maïs
- via in-/uirit Kilewierwei noord (80%) 13 st. a / v 1 st. a / v --
- via in-/uirit Kilewierwei zuid (15%) 3 st. a / v 1 st. a / v --
- via in-/uitrit terrein oost (5%) 1 st. a / v 1 st. a / v .-- Niet via openbare weg(en)

- Tractor (eigen) aanvoer stro, hooi 1 x  / j aar à 1 dag 5 st. a / v -- -- Valt onder reikwijdte aanvoer (ruw-)voer
- Vrachtwagen (derden) aanvoer krachtvoer 1 x  / 2 maanden 1 st. a / v -- --
- Tankwagen (derden) aanvoer krachtvoer 1  x / maand 1 st. a / v -- --

Aanvoer/afzet van producten
- Tankwagen (derden) afvoer van melk 1 x  /  3 dagen 1 st. a / v 1 st. a / v 1 st. a / v
- Vrachtwagen (derden) afvoer van vaste mest 1 x  /  2 weken 1 st. a / v -- --

Overige activiteiten
- Personenauto's personeel en bezoekers dagelijks 5  st. a / v 2  st. a / v 1  st. a / v

Tractor (eigen) beheer en onderhoud landerijen dagelijks 1 st. a / v -- --

Activiteiten gerelateerd aan de mestvergistingsinstallatie

Aanvoer te vergisten materialen
- Vracht-/tankwagen (derden) aan-/afvoer (drijf-)mest en vloeibaar digistaat 2 x  / week 1 st. a / v -- --
- Vrachtwagen (derden) aanvoer 'droge stof' 1 x  / week 1 st. a / v -- --
- Tankwagen (derden) aanvoer brijvoer 2 x  / week 1 st. a / v -- --
- Vrachtwagen (derden) aanvoer 'co-producten' 1 x / dag 1 st. a / v -- --

Afvoer (rest-)producten mestvergister(s) en navergister
- Uitrijden mest 5 à 6 x / jaar

Totaal aantal voertuigbewegingen uitgaande van de REFERENTIESITUATIE INCIDENTEEL (= RBS+)

Totaal aantal voertuigbewegingen per vertuigcategorie
- Personenauto's (lichte motorvoertuigen) Dagelijks 5 st. a / v 2 st. a / v 1 st. a / v
- Tractoren Dagelijks 18 st. a / v 2 st. a / v --
- Vracht- /tankwagens Dagelijks 9 st. a / v 1 st. a / v 1 st. a / v

Aantal voertuigbewegingen per uur per voertuigcategorie 1) 2) 3)
- Personenauto's (lichte motorvoertuigen) Dagelijks 0,77 1,00 0,29
- Tractoren Dagelijks  1,00 --
- Vracht- /tankwagens Dagelijks 1,38 0,50 0,29

Toelichting
a / v = Aankomst en vertrek;

1) = Aantal voertuigen x 2 (= vice versa) / 13 uren (= dagperiode 06.00-19.00 uur);
2) = Aantal voertuigen x 2 (= vice versa) / 4 uren (= avondperiode 19.00-23.00 uur) 
3) = aantal voertuigen x 2 (= vice versa) / 7 uren (= nachtperiode 23.00-06.00 uur);



Overzicht verkeersbewegingen van en naar de inrichting (= via de in-/uitritten op de Kilewierwei) Dossiernr.:  2012-FR-026
Bijlage 4

Aard en omshrijving van de activiteit c.q. voertuigbeweging Aantal voertuigbewegingen gedurende de Opmerkingen

Frequentie Dagperiode Avondperiode Nachtperiode
(06.00-19.00 uur) (19.00-23.00 uur) (23.00-06.00 uur)

VOORNEMEN  REGULIER (= RBS) Betreft (dus) die verkeersbewegingen die regulier (lees vaker dan 12 x per jaar) plaatsvinden

Activiteiten gerelateerd aan de (melk)rundveehouderij

Aan-/afvoer van melkrundvee
- Vrachtwagen (derden) 1 x  /  2 weken 1 st. a  / v -- --

Aan-/afvoer van jongvee
- Tractor (eigen) 1 x  /  2 weken 1 st. a / v -- --

Aanvoer van voer, grondstoffen en producten
- Tractor (eigen) aanvoer stro, hooi 1 x  / j aar à 1 dag 5 st. a / v -- -- ≤ 12 x / jaar (= dus niet regulier)
- Vrachtwagen (derden) aanvoer krachtvoer 1 x  / 2 maanden 1 st. a / v -- -- ≤ 12 x / jaar (= dus niet regulier)
- Tankwagen (derden) aanvoer krachtvoer 1 x / maand 1 st. a / v -- -- ≤ 12 x / jaar (= dus niet regulier)

Aanvoer/afzet van producten
- Tankwagen (derden) afvoer van melk 1 x  /  3 dagen 1 st. a / v 1 st. a / v  1 st. a / v 
- Vrachtwagen (derden) afvoer van vaste mest 1 x  /  2 weken 1 st. a / v -- --

Overige activiteiten
- Personenauto's personeel en bezoekers dagelijks 5 st. a / v  2 st. a / v 1 st. a / v

Tractor (eigen) beheer en onderhoud landerijen dagelijks 1 st. a / v -- --

Activiteiten gerelateerd aan de mestvergistingsinstallatie

Aanvoer te vergisten materialen
- Vracht-/tankwagen (derden) aan-/afvoer (drijf-)mest en vloeibaar digistaat 6 x / week 4 st. a / v -- --
- Vrachtwagen (derden) aanvoer 'droge stof' 4 x  / week 2 st. a / v -- --
- Tankwagen (derden) aanvoer brijvoer 4 x  / week 3 st. a / v -- --
- Vrachtwagen (derden) aanvoer 'co-producten' 1 x / dag 1 st. a / v -- --

Totaal aantal voertuigbewegingen uitgaande van het VOORNEMEN REGULIER (= RBS)

Totaal aantal voertuigbewegingen per vertuigcategorie
- Personenauto's (lichte motorvoertuigen) Dagelijks 5 st. a / v 2 st. a / v 1 st. a / v
- Tractoren Dagelijks 2 st. a / v -- --
- Vracht- /tankwagens Dagelijks 13 st. a / v 1 st. a / v 1 st. a / v

Aantal voertuigbewegingen per uur per voertuigcategorie 1) 2) 3)
- Personenauto's (lichte motorvoertuigen) Dagelijks 0,77 1,00 0,29
- Tractoren Dagelijks 0,30 -- --
- Vracht- /tankwagens Dagelijks 2,00 0,50 0,29

Toelichting
a / v = Aankomst en vertrek; 1 x  /  2 weken Gewijzigd ten opzichte van de referentiesituatie

1) = Aantal voertuigen x 2 (= vice versa) / 13 uren (= dagperiode 06.00-19.00 uur);
2) = Aantal voertuigen x 2 (= vice versa) / 4 uren (= avondperiode 19.00-23.00 uur) 
3) = aantal voertuigen x 2 (= vice versa) / 7 uren (= nachtperiode 23.00-06.00 uur);



Overzicht verkeersbewegingen van en naar de inrichting (= via de in-/uitritten op de Kilewierwei) Dossiernr.:  2012-FR-026
Bijlage 4

Aard en omshrijving van de activiteit c.q. voertuigbeweging Aantal voertuigbewegingen gedurende de Opmerkingen

Frequentie Dagperiode Avondperiode Nachtperiode
(06.00-19.00 uur) (19.00-23.00 uur) (23.00-06.00 uur)

VOORNEMEN INCIDENTEEL (= RBS+) Betreft de regulier + incidenteel plaatsvindende verkeersbewegingen

Activiteiten gerelateerd aan de (melk)rundveehouderij

Aan-/afvoer van melkrundvee
- Vrachtwagen (derden) 1 x  /  2 weken 1 st. a / v -- --

Aan-/afvoer van jongvee
- Tractor (eigen) 1 x  /  2 weken 1 st. a / v -- --

Aanvoer van voer, grondstoffen en producten
- Tractor aanvoer (ruw-)voer, (kuil-)gras 5 x / jaar à 3 dagen Aanvoer van (ruw-)voer en/of (kuil-)gras nooit in combinatie met aanvoer van (snij-)maïs

dan wel tractor aanvoer (snij-)maïs 1 x / jaar à 2 dagen Aanvoer van (snij-)maïs nooit in combiantie met aanvoer van (rus-)voer en/of (kuil-)gras
dan wel tractor uitrijden mest 5-6 x / jaar à 1 dag Valt onder reikwijdte aanvoer (ruw-)voer, (kuil-)gras en/of (snij-)maïs
- via in-/uirit Kilewierwei noord (80%) 27 st. a / v 5 st. a / v --
- via in-/uirit Kilewierwei zuid (15%) 5 st. a / v 1 st. a / v --
- via in-/uitrit terrein oost (5%) 1 st. a / v 1 st. a / v .-- Niet via openbare weg(en)

- Tractor (eigen) aanvoer stro, hooi 1 x  / j aar à 1 dag 5 st. a / v -- -- Valt onder reikwijdte aanvoer (ruw-)voer
- Vrachtwagen (derden) aanvoer krachtvoer 1 x  / 2 maanden 1 st. a / v -- --
- Tankwagen (derden) aanvoer krachtvoer 1  x / maand 1 st. a / v -- --

Aanvoer/afzet van producten
- Tankwagen (derden) afvoer van melk 1 x  /  3 dagen 1 st. a / v 1 st. a / v  1 st. a / v 
- Vrachtwagen (derden) afvoer van vaste mest 1 x  /  2 weken 1 st. a / v -- --

Overige activiteiten
- Personenauto's personeel en bezoekers dagelijks 5  st. a / v 2  st. a / v 1  st. a / v

Tractor (eigen) beheer en onderhoud landerijen dagelijks 1 st. a / v -- --

Activiteiten gerelateerd aan de mestvergistingsinstallatie

Aanvoer te vergisten materialen
- Vracht-/tankwagen (derden) aan-/afvoer (drijf-)mest en vloeibaar digistaat 6 x / week 4 st. a / v -- --
- Vrachtwagen (derden) aanvoer 'droge stof' 4 x  / week 2 st. a / v -- --
- Tankwagen (derden) aanvoer brijvoer 4 x  / week 3 st. a / v -- --
- Vrachtwagen (derden) aanvoer 'co-producten' 1 x / dag 1 st. a / v -- --

Afvoer (rest-)producten mestvergister(s) en navergister
- Uitrijden mest 5 à 6 x / jaar Valt onder reikwijdte aanvoer (ruw-)voer, (kuil-)gras en/of (snij-)maïs

Totaal aantal voertuigbewegingen uitgaande van het VOORNEMEN INCIDENTEEL(= RBS+)

Totaal aantal voertuigbewegingen per vertuigcategorie
- Personenauto's (lichte motorvoertuigen) Dagelijks 5 st. a / v 2 st. a / v 1 st. a / v
- Tractoren Dagelijks 34 st. a / v 6 st. a / v --
- Vracht- /tankwagens Dagelijks 15 st. a / v 1 st. a / v 1 st. a / v

Aantal voertuigbewegingen per uur per voertuigcategorie 1) 2) 3)
- Personenauto's (lichte motorvoertuigen) Dagelijks 0,77 1,00 0,29
- Tractoren Dagelijks 5,23 3,00 --
- Vracht- /tankwagens Dagelijks 2,31 0,50 0,29

Toelichting
a / v = Aankomst en vertrek; 1 x  /  2 weken Gewijzigd ten opzichte van de referentiesituatie

1) = Aantal voertuigen x 2 (= vice versa) / 13 uren (= dagperiode 06.00-19.00 uur);
2) = Aantal voertuigen x 2 (= vice versa) / 4 uren (= avondperiode 19.00-23.00 uur) 
3) = aantal voertuigen x 2 (= vice versa) / 7 uren (= nachtperiode 23.00-06.00 uur);



Overzicht verkeersbewegingen van en naar de inrichting (= via de in-/uitritten op de Kilewierwei) Dossiernr.: 2012-FR-026
Bijlage 4

Aard en omshrijving van de activiteit c.q. voertuigbeweging Aantal voertuigbewegingen gedurende de Opmerkingen

Frequentie Dagperiode Avondperiode Nachtperiode
(06.00-19.00 uur) (19.00-23.00 uur) (23.00-06.00 uur)

MAXIMALE INVULLING REGULIER (= RBS) Betreft (dus) die verkeersbewegingen die regulier (lees vaker dan 12 x per jaar) plaatsvinden

Activiteiten gerelateerd aan de (melk)rundveehouderij

Aan-/afvoer van melkrundvee
- Vrachtwagen (derden) 1 x  /  2 weken 1 st. a  / v -- --

Aan-/afvoer van jongvee
- Tractor (eigen) 1 x  /  2 weken 1 st. a / v -- --

Aanvoer van voer, grondstoffen en producten
- Tractor (eigen) aanvoer stro, hooi 1 x  / j aar à 1 dag 5 st. a / v -- -- ≤ 12 x / jaar (= dus niet regulier)
- Vrachtwagen (derden) aanvoer krachtvoer 1 x  / maand 1 st. a / v -- -- ≤ 12 x / jaar (= dus niet regulier)
- Tankwagen (derden) aanvoer krachtvoer 1 x / maand 1 st. a / v -- -- ≤ 12 x / jaar (= dus niet regulier)

Aanvoer/afzet van producten
- Tankwagen (derden) afvoer van melk 1 x  /  3 dagen 1 st. a / v 1 st. a / v  1 st. a / v 
- Vrachtwagen (derden) afvoer van vaste mest 1 x  /  2 weken 1 st. a / v -- --

Overige activiteiten
- Personenauto's personeel en bezoekers dagelijks 5 st. a / v  2 st. a / v 1 st. a / v

Tractor (eigen) beheer en onderhoud landerijen dagelijks 1 st. a / v -- --

Activiteiten gerelateerd aan de mestvergistingsinstallatie

Aanvoer te vergisten materialen
- Vracht-/tankwagen (derden) aan-/afvoer (drijf-)mest en vloeibaar digistaat 9 x / week 4 st. a / v -- --
- Vrachtwagen (derden) aanvoer 'droge stof' 4 x  / week 2 st. a / v -- --
- Tankwagen (derden) aanvoer brijvoer 4 x  / week 3 st. a / v -- --
- Vrachtwagen (derden) aanvoer 'co-producten' 1 x / dag 1 st. a / v -- --

Totaal aantal voertuigbewegingen uitgaande van de MAXIMALE INVULLING REGULIER (= RBS)

Totaal aantal voertuigbewegingen per vertuigcategorie
- Personenauto's (lichte motorvoertuigen) Dagelijks 5 st. a / v 2 st. a / v 1 st. a / v
- Tractoren Dagelijks 2 st. a / v -- --
- Vracht- /tankwagens Dagelijks 13 st. a / v 1 st. a / v 1 st. a / v

Aantal voertuigbewegingen per uur per voertuigcategorie 1) 2) 3)
- Personenauto's (lichte motorvoertuigen) Dagelijks 0,77 1,00 0,29
- Tractoren Dagelijks 0,30 -- --
- Vracht- /tankwagens Dagelijks 2,00 0,50 0,29

Toelichting
a / v = Aankomst en vertrek; 1 x  /  2 weken Gewijzigd ten opzichte van het voornemen

1) = Aantal voertuigen x 2 (= vice versa) / 13 uren (= dagperiode 06.00-19.00 uur);
2) = Aantal voertuigen x 2 (= vice versa) / 4 uren (= avondperiode 19.00-23.00 uur) 
3) = aantal voertuigen x 2 (= vice versa) / 7 uren (= nachtperiode 23.00-06.00 uur);



Overzicht verkeersbewegingen van en naar de inrichting (= via de in-/uitritten op de Kilewierwei) Dossiernr.: 2012-FR-026
Bijlage 4

Aard en omshrijving van de activiteit c.q. voertuigbeweging Aantal voertuigbewegingen gedurende de Opmerkingen

Frequentie Dagperiode Avondperiode Nachtperiode
(06.00-19.00 uur) (19.00-23.00 uur) (23.00-06.00 uur)

MAXIMALE INVULLING INCIDENTEEL (= RBS+) Betreft de regulier + incidenteel plaatsvindende verkeersbewegingen

Activiteiten gerelateerd aan de (melk)rundveehouderij

Aan-/afvoer van melkrundvee
- Vrachtwagen (derden) 1 x  /  2 weken 1 st. a / v -- --

Aan-/afvoer van jongvee
- Tractor (eigen) 1 x  /  2 weken 1 st. a / v -- --

Aanvoer van voer, grondstoffen en producten
- Tractor aanvoer (ruw-)voer, (kuil-)gras 5 x / jaar à 3 dagen Aanvoer van (ruw-)voer en/of (kuil-)gras nooit in combinatie met aanvoer van (snij-)maïs

dan wel tractor aanvoer (snij-)maïs 1 x / jaar à 2 dagen Aanvoer van (snij-)maïs nooit in combiantie met aanvoer van (rus-)voer en/of (kuil-)gras
dan wel tractor uitrijden mest 5-6 x / jaar à 1 dag Valt onder reikwijdte aanvoer (ruw-)voer, (kuil-)gras en/of (snij-)maïs
- via in-/uirit Kilewierwei noord (80%) 32 st. a / v 5 st. a / v --
- via in-/uirit Kilewierwei zuid (15%) 5 st. a / v 1 st. a / v --
- via in-/uitrit terrein oost (5%) 1 st. a / v 1 st. a / v .-- Niet via openbare weg(en)

- Tractor (eigen) aanvoer stro, hooi 1 x  / j aar à 1 dag 5 st. a / v -- -- Valt onder reikwijdte aanvoer (ruw-)voer
- Vrachtwagen (derden) aanvoer krachtvoer 1 x  / maand 1 st. a / v -- --
- Tankwagen (derden) aanvoer krachtvoer 1  x / maand 1 st. a / v -- --

Aanvoer/afzet van producten
- Tankwagen (derden) afvoer van melk 1 x  /  3 dagen 1 st. a / v 1 st. a / v  1 st. a / v 
- Vrachtwagen (derden) afvoer van vaste mest 1 x  /  2 weken 1 st. a / v -- --

Overige activiteiten
- Personenauto's personeel en bezoekers dagelijks 5  st. a / v 2  st. a / v 1  st. a / v

Tractor (eigen) beheer en onderhoud landerijen dagelijks 1 st. a / v -- --

Activiteiten gerelateerd aan de mestvergistingsinstallatie

Aanvoer te vergisten materialen
- Vracht-/tankwagen (derden) aan-/afvoer (drijf-)mest en vloeibaar digistaat 9 x / week 4 st. a / v -- --
- Vrachtwagen (derden) aanvoer 'droge stof' 4 x  / week 2 st. a / v -- --
- Tankwagen (derden) aanvoer brijvoer 4 x  / week 3 st. a / v -- --
- Vrachtwagen (derden) aanvoer 'co-producten' 1 x / dag 1 st. a / v -- --

Afvoer (rest-)producten mestvergister(s) en navergister
- Uitrijden mest 5 à 6 x / jaar Valt onder reikwijdte aanvoer (ruw-)voer, (kuil-)gras en/of (snij-)maïs

Totaal aantal voertuigbewegingen uitgaande van de MAXIMALE INVULLING INCIDENTEEL (= RBS+)

Totaal aantal voertuigbewegingen per vertuigcategorie
- Personenauto's (lichte motorvoertuigen) Dagelijks 5 st. a / v 2 st. a / v 1 st. a / v
- Tractoren Dagelijks 39 st. a / v 6 st. a / v --
- Vracht- /tankwagens Dagelijks 15 st. a / v 1 st. a / v 1 st. a / v

Aantal voertuigbewegingen per uur per voertuigcategorie 1) 2) 3)
- Personenauto's (lichte motorvoertuigen) Dagelijks 0,77 1,00 0,29
- Tractoren Dagelijks 6,00 3,00 --
- Vracht- /tankwagens Dagelijks 2,31 0,50 0,29

Toelichting
a / v = Aankomst en vertrek; 1 x  /  2 weken Gewijzigd ten opzichte van het voornemen

1) = Aantal voertuigen x 2 (= vice versa) / 13 uren (= dagperiode 06.00-19.00 uur);
2) = Aantal voertuigen x 2 (= vice versa) / 4 uren (= avondperiode 19.00-23.00 uur) 
3) = aantal voertuigen x 2 (= vice versa) / 7 uren (= nachtperiode 23.00-06.00 uur);



Overzicht verkeersbewegingen naar en van de inrichting (= via de in-/uitritten op de Kilewierwei) Dossiernr.: 2012-FR-026
Bijlage 4

Aard en omshrijving van de activiteit c.q. voertuigbeweging Aantal voertuigbewegingen gedurende de

Frequentie Dagperiode Avondperiode Nachtperiode
(06.00-19.00 uur) (19.00-23.00 uur) (23.00-06.00 uur)

REFERENTIE

Totaal aantal voertuigbewegingen uitgaande van de REFERENTIESITUATIE REGULIER (= RBS)

Totaal aantal voertuigbewegingen per vertuigcategorie
- Personenauto's (lichte motorvoertuigen) Dagelijks 5 st. a / v 2 st. a / v 1 st. a / v
- Tractoren Dagelijks 2 st. a / v -- --
- Vracht- /tankwagens Dagelijks 6 st. a / v 1 st. a / v 1 st. a / v

Aantal voertuigbewegingen per uur per voertuigcategorie 1) 2) 3)
- Personenauto's (lichte motorvoertuigen) Dagelijks 0,77 1,00 0,29
- Tractoren Dagelijks 0,30 -- --
- Vracht- /tankwagens Dagelijks 0,92 0,50 0,29

Totaal aantal voertuigbewegingen uitgaande van de REFERENTIESITUATIE INCIDENTEEL (= RBS+)

Totaal aantal voertuigbewegingen per vertuigcategorie
- Personenauto's (lichte motorvoertuigen) Dagelijks 5 st. a / v 2 st. a / v 1 st. a / v
- Tractoren Dagelijks 18 st. a / v 2 st. a / v --
- Vracht- /tankwagens Dagelijks 9 st. a / v 1 st. a / v 1 st. a / v

Aantal voertuigbewegingen per uur per voertuigcategorie 1) 2) 3)
- Personenauto's (lichte motorvoertuigen) Dagelijks 0,77 1,00 0,29
- Tractoren Dagelijks 2,77 1,00 --
- Vracht- /tankwagens Dagelijks 1,38 0,50 0,29

Toelichting
a / v = Aankomst en vertrek;

1) = Aantal voertuigen x 2 (= vice versa) / 13 uren (= dagperiode 06.00-19.00 uur);
2) = Aantal voertuigen x 2 (= vice versa) / 4 uren (= avondperiode 19.00-23.00 uur) 
3) = aantal voertuigen x 2 (= vice versa) / 7 uren (= nachtperiode 23.00-06.00 uur);

VOORNEMEN

Totaal aantal voertuigbewegingen uitgaande van het VOORNEMEN REGULIER (=RBS)

Totaal aantal voertuigbewegingen per vertuigcategorie
- Personenauto's (lichte motorvoertuigen) Dagelijks 5 st. a / v 2 st. a / v 1 st. a / v
- Tractoren Dagelijks 2 st. a / v -- --
- Vracht- /tankwagens Dagelijks 13 st. a / v 1 st. a / v 1 st. a / v

Aantal voertuigbewegingen per uur per voertuigcategorie 1) 2) 3)
- Personenauto's (lichte motorvoertuigen) Dagelijks 0,77 1,00 0,29
- Tractoren Dagelijks 0,30 -- --
- Vracht- /tankwagens Dagelijks 2,00 0,50 0,29

Totaal aantal voertuigbewegingen uitgaande van het VOORNEMEN INCIDENTEEL (= RBS+)

Totaal aantal voertuigbewegingen per vertuigcategorie
- Personenauto's (lichte motorvoertuigen) Dagelijks 5 st. a / v 2 st. a / v 1 st. a / v
- Tractoren Dagelijks 34 st. a / v 6 st. a / v --
- Vracht- /tankwagens Dagelijks 15 st. a / v 1 st. a / v 1 st. a / v

Aantal voertuigbewegingen per uur per voertuigcategorie 1) 2) 3)
- Personenauto's (lichte motorvoertuigen) Dagelijks 0,77 1,00 0,29
- Tractoren Dagelijks 5,23 3,00 --
- Vracht- /tankwagens Dagelijks 2,31 0,50 0,29

Toelichting
a / v = Aankomst en vertrek; 1 x  /  2 weken Gewijzigd ten opzichte van de referentiesituat

1) = Aantal voertuigen x 2 (= vice versa) / 13 uren (= dagperiode 06.00-19.00 uur);
2) = Aantal voertuigen x 2 (= vice versa) / 4 uren (= avondperiode 19.00-23.00 uur) 
3) = aantal voertuigen x 2 (= vice versa) / 7 uren (= nachtperiode 23.00-06.00 uur);



Overzicht verkeersbewegingen naar en van de inrichting (= via de in-/uitritten op de Kilewierwei) Dossiernr.: 2012-FR-026
Bijlage 4

Aard en omshrijving van de activiteit c.q. voertuigbeweging Aantal voertuigbewegingen gedurende de

Frequentie Dagperiode Avondperiode Nachtperiode
(06.00-19.00 uur) (19.00-23.00 uur) (23.00-06.00 uur)

MAXIMALE INVULLING

Totaal aantal voertuigbewegingen uitgaande van de MAXIMALE INVULLING REGULIER (=RBS)

Totaal aantal voertuigbewegingen per vertuigcategorie
- Personenauto's (lichte motorvoertuigen) Dagelijks 5 st. a / v 2 st. a / v 1 st. a / v
- Tractoren Dagelijks 2 st. a / v -- --
- Vracht- /tankwagens Dagelijks 13 st. a / v 1 st. a / v 1 st. a / v

Aantal voertuigbewegingen per uur per voertuigcategorie 1) 2) 3)
- Personenauto's (lichte motorvoertuigen) Dagelijks 0,77 1,00 0,29
- Tractoren Dagelijks 0,30 -- --
- Vracht- /tankwagens Dagelijks 2,00 0,50 0,29

Totaal aantal voertuigbewegingen uitgaande van de MAXIMALE INVULLING INCIDENTEEL (= RBS+)

Totaal aantal voertuigbewegingen per vertuigcategorie
- Personenauto's (lichte motorvoertuigen) Dagelijks 5 st. a / v 2 st. a / v 1 st. a / v
- Tractoren Dagelijks 39 st. a / v 6 st. a / v --
- Vracht- /tankwagens Dagelijks 15 st. a / v 1 st. a / v 1 st. a / v

Aantal voertuigbewegingen per uur per voertuigcategorie 1) 2) 3)
- Personenauto's (lichte motorvoertuigen) Dagelijks 0,77 1,00 0,29
- Tractoren Dagelijks 6,00 3,00 --
- Vracht- /tankwagens Dagelijks 2,31 0,50 0,29

Toelichting
a / v = Aankomst en vertrek; 1 x  /  2 weken Gewijzigd ten opzichte van het voornemen

1) = Aantal voertuigen x 2 (= vice versa) / 13 uren (= dagperiode 06.00-19.00 uur);
2) = Aantal voertuigen x 2 (= vice versa) / 4 uren (= avondperiode 19.00-23.00 uur) 
3) = aantal voertuigen x 2 (= vice versa) / 7 uren (= nachtperiode 23.00-06.00 uur);
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 Bijlage 5 Bepaling bedrijfsduurcorrectie (Cb) mobiele bronnen 
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Bepaling bedrijfsduurcorrectie (Cb) mobiele bronnen. 
 
 
De bedrijfsduurcorrectie (Cb) voor de mobiele geluidsbronnen wordt – per bronlocatie – 
bepaald met behulp van de formule: 
 
           N   *    l          . 
Cb =   - 10  *  log   k  *  (v * 1000)  *  To  [dB] 
 
Waarin: 
N = Aantal voertuigbewegingen (vice versa) in de betreffende beoordelingsperiode; 
l = De weglengte c.q. af te leggen route in meters; 
k = Het aantal puntbronnen per route 
v = De gemiddelde rijsnelheid in km/uur 
To = De tijdsduur van de relevante etmaalperiode in uren (dagperiode = 13 uren, 

avondperiode = 4 uren en nachtperiode = 7 uren). 
 
 

Referentiesituatie 
Nummer en omschrijving relevante (mobiele) bronnen per 
beoordelingsperiode 

Parameters en bepaling bedrijfsduurcorrectie Cb 

N l k v To Cb 

Representatieve bedrijfssituatie (RBS) 

Dagperiode (06.00-19.00 uur) 
• Vrachtwagen aan-/afvoer (melk)rundvee 024-031 1 st. v.v. ±  110 8 10 13 36,75 
• Tractor aan-/afvoer jongvee 032-039 1 st. v.v. ±  110 8 10 13 36,75 
• Tractor aanvoer (ruw-)voer, (kuil-)gras en/of maïs        

- Route via in-/uitrit Kilewierwei noord 
- Route via in-/uitrit Kilewierwei zuid 
- Route over terrein via in-/uitrit oost ri. weilanden 

040-045 
046-047 
048-065 

13  st. v.v.
3 st. v.v.
1 st. v.v. 

±  100
±    40
±  250 

6 
2 

18 

10 
10 
10 

13
13
13 

24.77
30,34
36,70 

• Bulkwagen aanvoer krachtvoer 079-082 1 st. v.v. ±    80 4 10 13 35,12 
• Tankwagen aanvoer krachtvoer 084-088 1 st. e.r. ±    70 4 10 13 38,71 
• Tankwagen melktransport 096-100 1 st. e.r. ±    80 5 10 13 39,10 
• Vrachtwagen afvoer vaste mest 102-104 1 st. v.v. ±    65 3 10 13 34,77 
• Personenauto’s personeel / bezoekers 107-111 5 st. e.r. ±    75 5 10 13 32,39 
• Tankwagen aan-/afvoer (drijf-)mest/vloeib. digistaat)        

- Route via in-/uitrit Kilewierwei zuid 127-135 1 st. e.r. ±  250 9 10 13 36,70 
• Vrachtwagen aanvoer droge stof 136-141 1 st. v.v. ±    90 6 10 13 36,37 
• Vrachtwagen aanvoer brijvoer 142-150 1 st. e.r. ±  250 9 10 13 36,70 
• Vrachtwagen aanvoer co-producten 166-174 1 st. e.r. ±  230 9 10 13 37,06 
• Tractor uitrijden mest 211-216 2 st. v.v. ±    40 5 10 13 36,09 
        
Avondperiode (19.00-23.00 uur)        
• Tractor aanvoer (ruw-)voer, (kuil-)gras en/of maïs        

- Route via in-/uitrit Kilewierwei noord 
- Route via in-/uitrit Kilewierwei zuid 
- Route over terrein via in-/uitrit oost ri. weilanden 

040-045 
046-047 
048-065 

1 st. v.v.
1 st. v.v.
1 st. v.v. 

±  100
±    40
±  250 

6 
2 

18 

10 
10 
10 

4
4
4 

30,79
30,00
31,58 

• Tankwagen melktransport 096-100 1 st. e.r. ±    80 5 10 4 33,98 
• Personenauto’s personeel / bezoekers 107-111 2 st. e.r. ±    75 5 10 4 31,25 
        
• Tractor uitrijden mest 211-216 1 st. v.v. ±    40 5 10 4 33,98 
Nachtperiode (23.00-06.00 uur)        
• Tankwagen melktransport 096-100 1 st. e.r. ±    80 5 10 7 36,41 
• Personenauto’s personeel / bezoekers 107-111 1 st. e.r. ±    75 5 10 7 36,69 
        

Toelichting: 
v.v.  = vice versa via dezelfde route (dus 2 x) 
e.r.  = enkele rit via een traject.  
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Voornemen 
Nummer en omschrijving relevante (mobiele) bronnen per 
beoordelingsperiode 

Parameters en bepaling bedrijfsduurcorrectie Cb 

N l k v To Cb 

Representatieve bedrijfssituatie (RBS) 

Dagperiode (06.00-19.00 uur) 
• Vrachtwagen aan-/afvoer (melk)rundvee 024-031 1 st. v.v. ±  110 8 10 13 36,75 
• Tractor aan-/afvoer jongvee 032-039 1 st. v.v. ±  110 8 10 13 36,75 
• Tractor aanvoer (ruw-)voer, (kuil-)gras en/of maïs        

- Route via in-/uitrit Kilewierwei noord 
- Route via in-/uitrit Kilewierwei zuid 
- Route over terrein via in-/uitrit oost ri. weilanden 

040-053 
054-055 
056-065 

27 st. v.v.
5 st. v.v.
1 st. v.v. 

±  315
±    40
±  270 

14 
2 

10 

10 
10 
10 

13
13
13 

20,29
28,13
33,82 

• Bulkwagen aanvoer krachtvoer 079-082 1 st. v.v. ±  210 4 10 13 30,92 
• Tankwagen aanvoer krachtvoer 084-088 1 st. e.r. ±  210 5 10 13 34,91 
• Tankwagen melktransport 096-100 1 st. e.r. ±  120 5 10 13 37,34 
• Vrachtwagen afvoer vaste mest 102-104 1 st. v.v. ±  65 3 10 13 34,77 
• Personenauto’s personeel / bezoekers 107-111 5 st. e.r. ±    75 5 10 13 32,39 
• Tankwagen aan-/afvoer (drijf-)mest/vloeib. digistaat)        

- Route via in-/uitrit Kilewierwei noord 
- Route via in-/uitrit Kilewierwei zuid 

118-126 
127-135 

2 st. e.r.
4 st. e.r. 

±  170
±  250 

9 
9 

10 
10 

13
13 

35,37
30,68 

• Vrachtwagen aanvoer droge stof 136-141 2 st. v.v. ±    90 6 10 13 33,36 
• Vrachtwagen aanvoer brijvoer 142-150 3 st. e.r. ±  250 9 10 13 31,93 
• Vrachtwagen aanvoer co-producten 166-174 1 st. e.r. ±  230 9 10 13 36,37 
• Tractor uitrijden mest 211-216 4 st. v.v. ±    40 5 10 13 33,08 
        
Avondperiode (19.00-23.00 uur)        
• Tractor aanvoer (ruw-)voer, (kuil-)gras en/of maïs        

- Route via in-/uitrit Kilewierwei noord 
- Route via in-/uitrit Kilewierwei zuid 
- Route over terrein via in-/uitrit oost ri. weilanden 

040-053 
054-055 
056-065 

5 st. v.v.
1 st. v.v.
1 st. v.v. 

±  315
±    40
±  270 

14 
2 

10 

10 
10 
10 

4
4
4 

22,50
30,00
28,70 

• Tankwagen melktransport 096-100 1 st. e.r. ±  120 5 10 4 32,22 
• Personenauto’s personeel / bezoekers 107-111 2 st. e.r. ±    75 5 10 4 31,25 
• Tractor uitrijden mest 211-216 1 st. v.v. ±    40 5 10 4 33,98 
        
Nachtperiode (23.00-06.00 uur)        
• Tankwagen melktransport 096-100 1 st. e.r. ±  120 5 10 7 34,65 
• Personenauto’s personeel / bezoekers 107-111 1 st. e.r. ±    75 5 10 7 36,69 
        

Toelichting: 
v.v.  = vice versa via dezelfde route (dus 2 x) 
e.r.  = enkele rit via een traject.  
Rood = wijziging c.q. gewijzigd ten opzichte van referentiesituatie 



Bijlage Akoestisch onderzoek in het kader van het plan M.E.R. voor de melkrundveehouderij 
met mestvergistingsinstallatie van Mts. Schaap, Kilewierwei 1 te Tirns. 
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Maximale invulling 
Nummer en omschrijving relevante (mobiele) bronnen per 
beoordelingsperiode 

Parameters en bepaling bedrijfsduurcorrectie Cb 

N l k v To Cb 

Representatieve bedrijfssituatie (RBS) 

Dagperiode (06.00-19.00 uur) 
• Vrachtwagen aan-/afvoer (melk)rundvee 024-031 1 st. v.v. ±  110 8 10 13 36,75 
• Tractor aan-/afvoer jongvee 032-039 1 st. e.r. ±  110 8 10 13 39,75 
• Tractor aanvoer (ruw-)voer, (kuil-)gras en/of maïs        

- Route via in-/uitrit Kilewierwei noord 
- Route via in-/uitrit Kilewierwei zuid 
- Route over terrein via in-/uitrit oost ri. weilanden 

040-053 
054-055 
056-065 

32 st. v.v.
5 st. v.v.
1 st. v.v. 

±  315
±    40
±  270 

14 
2 

10 

10 
10 
10 

13
13
13 

19,56
28,13
33,82 

• Bulkwagen aanvoer krachtvoer 079-082 1 st. v.v. ±  210 4 10 13 30,92 
• Tankwagen aanvoer krachtvoer 084-088 1 st. e.r. ±  210 5 10 13 34,91 
• Tankwagen melktransport 096-100 1 st. e.r. ±  120 5 10 13 37,34 
• Vrachtwagen afvoer vaste mest 102-104 1 st. v.v. ±  180 3 10 13 30,35 
• Personenauto’s personeel / bezoekers 107-111 5 st. e.r. ±    75 5 10 13 32,39 
• Tankwagen aan-/afvoer (drijf-)mest/vloeib.digistaat)        

- Route via in-/uitrit Kilewierwei noord 
- Route via in-/uitrit Kilewierwei zuid 

118-126 
127-135 

2 st. e.r.
4 st. e.r. 

±  170
±  250 

9 
9 

10 
10 

13
13 

35,37
30,68 

• Vrachtwagen aanvoer droge stof 136-141 2 st. v.v. ±  200 6 10 13 33,36 
• Vrachtwagen aanvoer brijvoer 142-150 3 st. e.r. ±  250 9 10 13 31,93 
• Vrachtwagen aanvoer co-producten 166-174 1 st. e.r. ±  270 9 10 13 36,37 
• Tractor uitrijden mest 211-216 4 st. v.v. ±    40 5 10 13 33,08 
        
Avondperiode (19.00-23.00 uur)        
• Tractor aanvoer (ruw-)voer, (kuil-)gras en/of maïs        

- Route via in-/uitrit Kilewierwei noord 
- Route via in-/uitrit Kilewierwei zuid 
- Route over terrein via in-/uitrit oost ri. weilanden 

040-053 
054-055 
056-065 

5 st. v.v.
1 st. v.v.
1 st. v.v. 

±  315 
±    40
±  270 

14 
2 

10 

10 
10 
10 

4
4
4 

22,50 
30,00 
28,70 

• Tankwagen melktransport 096-100 1 st. e.r. ±  120 5 10 4 32,22 
• Personenauto’s personeel / bezoekers 107-111 2 st. e.r. ±    75 5 10 4 31,25 
• Tractor uitrijden mest 211-216 1 st. v.v. ±    40 5 10 4 33,98 
        
Nachtperiode (23.00-06.00 uur)        
• Tankwagen melktransport 096-100 1 st. e.r. ±  120 5 10 7 34,65 
• Personenauto’s personeel / bezoekers 107-111 1 st. e.r. ±    75 5 10 7 36,69 
        

Toelichting: 
v.v.  = vice versa via dezelfde route (dus 2 x) 
e.r.  = enkele rit via een traject.  
Rood = wijziging c.q. gewijzigd ten opzichte van voornemen 
 



 



Bijlage Akoestisch onderzoek in het kader van het plan M.E.R. voor de melkrundveehouderij 
met mestvergistingsinstallatie van Mts. Schaap, Kilewierwei 1 te Tirns. 
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 Bijlage 6 Invoergegevens berekeningen 



 



Dossiernr.: 2012-FR-026Mts. Schaap, Kilewierwei 1 te Tirns
Bijlage 6Invoergegevens berekening - Bodemgebieden - Referentiesituatie

Model: LAr,LT / LAmax
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 Bf Vormpunten
001 Wegen-waterlopen Polygoon     170436,13     563315,50 0,00         167
002 Wegen-waterlopen Polygoon     170891,17     563351,61 0,00          43
003 Wegen-waterlopen Polygoon     170895,13     563500,73 0,00         167
004 Terreinverharding Mts. Schaap Polygoon     170777,29     563248,58 0,00          40
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Dossiernr.: 2012-FR-026Mts. Schaap, Kilewierwei 1 te Tirns
Bijlage 6Invoergegevens berekening - Hoogtelijnen - Referentiesituatie

Model: LAr,LT / LAmax
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 X-n Y-n H-1 H-n Vormpunten
001 Terreigrens (volgens opgave Schaap) Polylijn     170841,60     563423,25     170841,99     563423,09     0,00     0,00           9
002 Locatie mestzak Polylijn     170864,81     563199,56     170864,81     563199,56     0,00     0,00           5



Dossiernr.: 2012-FR-026Mts. Schaap, Kilewierwei 1 te Tirns
Bijlage 6Invoergegevens berekening - Gebouwen - Referentiesituatie

Model: LAr,LT / LAmax
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Refl. 1k Cp
001 (Woon-) bestemming Ringdijk 1a Polygoon     170604,82     563433,01     7,00      0,00 0,80 0 dB
002 (Woon-) bestemming Ringdijk 3 Polygoon     170643,04     563447,54     7,00      0,00 0,80 0 dB
003 (Woon-) bestemming Ringdijk 5 Polygoon     170745,28     563484,96     7,00      0,00 0,80 0 dB
004 (Woon-) bestemming Ringdijk 2 Polygoon     170855,19     563530,76     7,00      0,00 0,80 0 dB
005 (Woon-) bestemming Ringdijk 4 Polygoon     170871,67     563538,28     7,00      0,00 0,80 0 dB

006 (Woon-) bestemming Ringdijk 6 Polygoon     170887,29     563545,39     7,00      0,00 0,80 0 dB
007 (Woon-) bestemming Thaborwei 6 Polygoon     171073,71     563523,50     7,00      0,00 0,80 0 dB
008 Stelpboerderij; onderbouw Polygoon     170855,41     563369,43     3,50      0,00 0,80 0 dB
009 Stelpboerderij; daklijn Rechthoek     170861,63     563370,34     9,00      0,00 0,80 0 dB
010 Stelpboerderij; nok Rechthoek     170866,44     563371,11    13,50      0,00 0,20 2 dB

011 Stelpboerderij; garage Polygoon     170875,90     563356,09     4,00      0,00 0,80 0 dB
012 Melklokaal (nok) Polygoon     170866,57     563351,77     4,00      0,00 0,20 2 dB
012 Stallen; onderbouw Polygoon     170836,88     563332,96     2,00      0,00 0,80 0 dB
012 Melklokaal (daklijn) Polygoon     170867,47     563353,54     3,20      0,00 0,80 0 dB
013 Stal; daklijn (achter) Polygoon     170892,67     563312,45     4,40      0,00 0,80 0 dB

013 Stal; daklijn (voor) Polygoon     170869,03     563324,35     3,40      0,00 0,80 0 dB
014 Stal; nok (voor) Polygoon     170842,29     563343,82     5,00      0,00 0,20 2 dB
015 Stal; nok (achter) Polygoon     170871,45     563329,22     6,50      0,00 0,20 2 dB
016 Voersilo Polygoon     170852,56     563355,20     5,00      0,00 0,80 0 dB
016 Voersilo Polygoon     170858,36     563352,31     5,00      0,00 0,80 0 dB

017 Voersilo Polygoon     170864,87     563349,02     8,00      0,00 0,80 0 dB
018 Voersilo Polygoon     170861,15     563350,94     6,00      0,00 0,80 0 dB
018 Voersilo Polygoon     170855,35     563353,83     5,00      0,00 0,80 0 dB
020 Navergister Polygoon     170897,31     563280,86     5,00      0,00 0,80 0 dB
021 Navergister Polygoon     170892,51     563280,94     6,80      0,00 0,80 0 dB

022 Buffertank mestscheider Polygoon     170878,89     563268,30     5,00      0,00 0,80 0 dB
023 Vergister Polygoon     170888,27     563261,13    10,30      0,00 0,80 0 dB
024 Vergister Polygoon     170928,86     563262,75     5,00      0,00 0,80 0 dB
025 Vergister Polygoon     170922,45     563262,54     8,30      0,00 0,80 0 dB
026 mestopslag Rechthoek     170932,19     563220,66     1,90      0,00 0,80 0 dB

027 Biogast Rechthoek     170847,72     563251,96     2,50      0,00 0,80 0 dB

3-5-2013 15:38:41Geomilieu V2.11



Dossiernr.: 2012-FR-026Mts. Schaap, Kilewierwei 1 te Tirns
Bijlage 6Invoergegevens berekening - Gebouwen - Referentiesituatie

Model: LAr,LT / LAmax
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Refl. 1k Cp
028 Biogast Rechthoek     170850,31     563250,70     2,50      0,00 0,80 0 dB
029 WKK-loods Polygoon     170854,15     563248,62     3,00      0,00 0,80 0 dB
030 WKK-loods Polygoon     170855,24     563250,78     4,20      0,00 0,80 0 dB
031 WKK-loods (nok) Polygoon     170857,50     563255,31     5,90      0,00 0,20 2 dB
032 Trafo Rechthoek     170855,40     563244,11     2,40      0,00 0,80 0 dB

033 Polemsilo Polygoon     170860,09     563243,92     7,30      0,00 0,80 0 dB
034 Polemsilo Polygoon     170863,57     563242,15     7,30      0,00 0,80 0 dB
035 Polemsilo Polygoon     170867,08     563240,41     7,30      0,00 0,80 0 dB
036 Mengbak Rechthoek     170869,01     563240,23     2,50      0,00 0,80 0 dB
037 Hydraulise Polygoon     170878,89     563242,36     5,90      0,00 0,80 0 dB

038 Pasteurisatieruimte Polygoon     170873,80     563270,56     3,70      0,00 0,80 0 dB
039 Werktuigenberging; onderbouw Polygoon     170798,36     563293,74     3,00      0,00 0,80 0 dB
040 Werktuigenberging; daklijn Rechthoek     170847,18     563256,01     5,00      0,00 0,80 0 dB
041 Werktuigenberging; nok Rechthoek     170797,10     563291,22     8,50      0,00 0,20 2 dB
042 Voersilo Polygoon     170797,19     563292,70    10,00      0,00 0,80 0 dB

043 Koeler op dak WKK-loods Rechthoek     170855,41     563248,52     0,00      0,00 0,80 0 dB
044 Koeler op dak WKK-loods Rechthoek     170858,62     563246,92     0,00      0,00 0,80 0 dB
045 Koeler op dak WKK-loods Rechthoek     170861,84     563245,31     0,00      0,00 0,80 0 dB
046 Koeler op dak WKK-loods Rechthoek     170865,03     563243,72     0,00      0,00 0,80 0 dB
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Dossiernr.: 2012-FR-026Mts. Schaap, Kilewierwei 1 te Tirns
Bijlage 6Invoergegevens berekening - Bronnen - Referentiesituatie

Model: LAr,LT / LAmax
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Hoogte Maaiveld Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl.
001 Melkveestal; open gvl noord (stal)     170859,68     563349,20     1,20      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  14,15 -- -- Ja
002 Melkveestal; open gvl noord (stal)     170884,67     563336,80     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  14,15 -- -- Ja
003 Melkveestal; open gvl noord (stal)     170893,25     563332,49     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  14,15 -- -- Ja
004 Melkveestal; open gvl (deur) oost (stal)     170895,34     563317,44     2,70      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  14,15 -- -- Ja
005 Melkveestal; open gvl zuid (stal)     170879,20     563311,80     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  14,15 -- -- Ja

006 Melkveestal; open gvl zuid (stal)     170869,29     563316,57     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  14,15 -- -- Ja
007 Melkveestal; open gvl zuid (stal)     170858,27     563322,21     1,20      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  14,15 -- -- Ja
008 Melkveestal; open gvl zuid (stal)     170847,31     563327,66     1,20      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  14,15 -- -- Ja
009 Melkveestal; open nok (stal)     170850,09     563340,07     5,10      0,00 Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00  14,15 -- -- Nee
010 Melkveestal; open nok (stal)     170862,43     563333,91     5,10      0,00 Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00  14,15 -- -- Nee

011 Melkveestal; open nok (stal)     170877,75     563326,23     6,60      0,00 Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00  14,15 -- -- Nee
012 Melkveestal; open nok (stal)     170888,47     563320,86     6,60      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00  14,15 -- -- Ja
013 Melkveestal; open gvl (deur) west     170842,34     563344,16     3,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  14,15 -- -- Ja
014 Melkveestal; raam gvl west (melklok.)     170865,73     563350,31     1,80      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00   8,13   6,02   8,45 Ja
015 Melkveestal; raam gvl west (melklok.)     170867,33     563353,49     1,80      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00   8,13   6,02   8,45 Ja

016 Melkveestal; raam gvl oost (melklok.)     170878,83     563343,77     1,80      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00   8,13   6,02   8,45 Ja
017 Melkveestal; raam gvl oost (melklok.)     170880,32     563346,96     1,80      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00   8,13   6,02   8,45 Ja
018 Melkveestal; loopdeur gvl west (melklok.)     170866,32     563351,36     3,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00   8,13   6,02   8,45 Ja
019 Melkveestal; loopdeur gvl west (melklok.)     170866,79     563352,43     3,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00   8,13   6,02   8,45 Ja
020 Melkveestal; tansp. gvl noord (melklok.)     170874,79     563352,35     1,80      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00   8,13   6,02   8,45 Ja

021 Melkveestal; dak (melklok.)     170871,96     563347,00     3,30      0,00 Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00   8,13   6,02   8,45 Nee
022 Melkveestal; dak (melklok.)     170873,58     563350,28     3,30      0,00 Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00   8,13   6,02   8,45 Nee
023 Melkveestal; rooster koeling     170865,21     563349,33     1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00   8,13   6,02   8,45 Ja
024 Vrachtwgn (aan-/afv.melkrundvee)     170840,33     563366,79     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,75 -- -- Nee
025 Vrachtwgn (aan-/afv.melkrundvee)     170841,30     563356,89     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,75 -- -- Nee

026 Vrachtwgn (aan-/afv.melkrundvee)     170837,41     563347,16     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,75 -- -- Nee
027 Vrachtwgn (aan-/afv.melkrundvee)     170847,84     563359,76     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,75 -- -- Nee
028 Vrachtwgn (aan-/afv.melkrundvee)     170857,20     563360,62     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,75 -- -- Nee
029 Vrachtwgn (aan-/afv.melkrundvee)     170870,01     563357,05     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,75 -- -- Nee
030 Vrachtwgn (aan-/afv.melkrundvee)     170881,85     563351,21     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,75 -- -- Nee

031 Vrachtwgn (aan-/afv.melkrundvee)     170893,70     563345,37     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,75 -- -- Nee
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Dossiernr.: 2012-FR-026Mts. Schaap, Kilewierwei 1 te Tirns
Bijlage 6Invoergegevens berekening - Bronnen - Referentiesituatie

Model: LAr,LT / LAmax
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Hoogte Maaiveld Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl.
032 Tractor (aan-/afv.jongvee)     170840,43     563368,46     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,75 -- -- Nee
033 Tractor (aan-/afv.jongvee)     170843,56     563359,45     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,75 -- -- Nee
034 Tractor (aan-/afv.jongvee)     170841,04     563350,75     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,75 -- -- Nee
035 Tractor (aan-/afv.jongvee)     170848,52     563363,96     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,75 -- -- Nee
036 Tractor (aan-/afv.jongvee)     170859,66     563362,35     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,75 -- -- Nee

037 Tractor (aan-/afv.jongvee)     170872,03     563356,86     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,75 -- -- Nee
038 Tractor (aan-/afv.jongvee)     170884,47     563350,45     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,75 -- -- Nee
039 Tractor (aan-/afv.jongvee)     170895,84     563345,03     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,75 -- -- Nee
040 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)     170842,36     563365,44     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  24,77  30,79 -- Nee
041 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)     170837,10     563352,12     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  24,77  30,79 -- Nee

042 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)     170829,67     563337,12     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  24,77  30,79 -- Nee
043 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)     170821,67     563321,55     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  24,77  30,79 -- Nee
044 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)     170809,81     563305,52     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  24,77  30,79 -- Nee
045 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)     170799,83     563309,03     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  24,77  30,79 -- Nee
046 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)     170783,92     563266,41     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  30,34  30,00 -- Nee

047 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)     170801,45     563258,01     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  30,34  30,00 -- Nee
048 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)     170922,54     563321,46     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,70  31,58 -- Nee
049 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)     170912,57     563321,04     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,70  31,58 -- Nee
050 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)     170905,08     563312,10     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,70  31,58 -- Nee
051 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)     170905,08     563300,46     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,70  31,58 -- Nee

052 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)     170903,47     563286,69     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,70  31,58 -- Nee
053 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)     170899,18     563275,42     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,70  31,58 -- Nee
054 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)     170890,75     563259,29     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,70  31,58 -- Nee
055 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)     170879,61     563251,98     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,70  31,58 -- Nee
056 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)     170864,09     563262,94     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,70  31,58 -- Nee

057 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)     170848,02     563272,25     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,70  31,58 -- Nee
058 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)     170831,22     563280,65     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,70  31,58 -- Nee
059 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)     170809,49     563292,70     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,70  31,58 -- Nee
060 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)     170819,16     563304,58     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,70  31,58 -- Nee
061 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)     170827,20     563321,74     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,70  31,58 -- Nee

062 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)     170882,17     563241,38     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,70  31,58 -- Nee
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063 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)     170874,65     563226,91     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,70  31,58 -- Nee
064 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)     170862,06     563225,97     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,70  31,58 -- Nee
065 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)     170847,96     563233,11     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,70  31,58 -- Nee
066 Tractor (lossen)     170846,72     563315,68     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  17,41  19,79 -- Nee
067 Tractor (lossen)     170848,25     563302,90     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  17,41  19,79 -- Nee

068 Tractor (lossen)     170837,25     563297,75     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  17,41  19,79 -- Nee
069 Tractor (lossen)     170847,78     563281,37     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  17,41  19,79 -- Nee
070 Tractor (lossen)     170810,10     563253,05     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  17,41  19,79 -- Nee
071 Tractor (lossen)     170834,91     563239,24     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  17,41  19,79 -- Nee
072 Verreiker (inrijden/verdichten)     170854,57     563311,32     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  18,09  20,49 -- Nee

073 Verreiker (inrijden/verdichten)     170832,57     563311,09     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  18,09  20,49 -- Nee
074 Verreiker (inrijden/verdichten)     170850,83     563291,90     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  18,09  20,49 -- Nee
075 Verreiker (inrijden/verdichten)     170825,08     563291,66     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  18,09  20,49 -- Nee
076 Verreiker (inrijden/verdichten)     170795,36     563259,37     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  18,09  20,49 -- Nee
077 Verreiker (inrijden/verdichten)     170822,51     563246,73     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  18,09  20,49 -- Nee

078 Verreiker (inrijden/verdichten)     170841,93     563237,83     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  18,09  20,49 -- Nee
079 Vrachtwgn (aanv.krachtvoer)     170842,75     563367,39     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  35,12 -- -- Nee
080 Vrachtwgn (aanv.krachtvoer)     170838,89     563351,49     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  35,12 -- -- Nee
081 Vrachtwgn (aanv.krachtvoer)     170852,26     563357,88     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  35,12 -- -- Nee
082 Vrachtwgn (aanv.krachtvoer)     170869,64     563351,49     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  35,12 -- -- Nee

083 Pneumatisch lossen krachtvoer     170873,10     563349,52     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  15,91 -- -- Nee
084 Tankwgn (aanv.krachtvoer)     170795,14     563300,86     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  38,71 -- -- Nee
085 Tankwgn (aanv.krachtvoer)     170805,55     563295,16     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  38,71 -- -- Nee
086 Tankwgn (aanv.krachtvoer)     170814,25     563300,86     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  38,71 -- -- Nee
087 Tankwgn (aanv.krachtvoer)     170810,40     563310,99     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  38,71 -- -- Nee

088 Tankwgn (aanv.krachtvoer)     170802,13     563316,69     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  38,71 -- -- Nee
089 Verreiker (voerbeurt)     170843,00     563354,02     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  21,93 -- -- Nee
090 Verreiker (voerbeurt)     170834,33     563339,18     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  21,93 -- -- Nee
091 Verreiker (voerbeurt)     170825,37     563326,46     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  21,93 -- -- Nee
092 Verreiker (voerbeurt)     170818,58     563310,47     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  21,93 -- -- Nee

093 Verreiker (voerbeurt)     170816,21     563289,45     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  21,93 -- -- Nee
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094 Verreiker (voerbeurt)     170838,76     563319,33     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  21,93 -- -- Nee
095 Mestpomp afvoer drijfmest     170891,74     563307,99     1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  12,90  13,80  12,25 Nee
096 Tankwgn (afv.melk)     170841,67     563366,18     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  39,10  33,98  36,41 Nee
097 Tankwgn (afv.melk)     170838,83     563349,29     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  39,10  33,98  36,41 Nee
098 Tankwgn (afv.melk)     170848,40     563357,94     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  39,10  33,98  36,41 Nee

099 Tankwgn (afv.melk)     170863,95     563357,48     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  39,10  33,98  36,41 Nee
100 Tankwgn (afv.melk)     170851,01     563364,38     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  39,10  33,98  36,41 Nee
101 Overpompen van melk     170864,82     563355,79     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  15,91  10,80  13,23 Nee
102 Vrachtwgn (afv.vaste mest)     170800,06     563313,47     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  34,77 -- -- Nee
103 Vrachtwgn (afv.vaste mest)     170814,75     563308,72     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  34,77 -- -- Nee

104 Vrachtwgn (afv.vaste mest)     170828,79     563312,73     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  34,77 -- -- Nee
105 Vrachtwgn (overslag vaste mest)     170853,59     563300,45     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  14,15 -- -- Nee
106 Hogedrukspuit     170889,02     563348,99     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  14,15 -- -- Nee
107 Personenauto's (personeel/bezoekers)     170844,31     563366,70     0,75      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  32,39  31,25  36,69 Nee
108 Personenauto's (personeel/bezoekers)     170853,04     563367,28     0,75      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  32,39  31,25  36,69 Nee

109 Personenauto's (personeel/bezoekers)     170863,12     563362,13     0,75      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  32,39  31,25  36,69 Nee
110 Personenauto's (personeel/bezoekers)     170854,22     563356,11     0,75      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  32,39  31,25  36,69 Nee
111 Personenauto's (personeel/bezoekers)     170840,43     563365,24     0,75      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  32,39  31,25  36,69 Nee
112 Tractor (beheer en onderhoud)     170851,86     563361,57     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  18,92  18,57 -- Nee
113 Tractor (beheer en onderhoud)     170910,14     563334,61     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  18,92  18,57 -- Nee

114 Tractor (beheer en onderhoud)     170804,18     563308,50     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  18,92  18,57 -- Nee
115 Tractor (beheer en onderhoud)     170904,07     563291,86     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  18,92  18,57 -- Nee
116 Tractor (beheer en onderhoud)     170784,84     563270,50     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  18,92  18,57 -- Nee
117 Tractor (beheer en onderhoud)     170867,69     563212,94     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  18,92  18,57 -- Nee
127 Tankwgn (aan-/afv.drijfmest)     170787,14     563277,41     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,70 -- -- Nee

128 Tankwgn (aan-/afv.drijfmest)     170813,73     563262,38     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,70 -- -- Nee
129 Tankwgn (aan-/afv.drijfmest)     170839,08     563251,39     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,70 -- -- Nee
130 Tankwgn (aan-/afv.drijfmest)     170865,19     563236,22     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,70 -- -- Nee
131 Tankwgn (aan-/afv.drijfmest)     170872,55     563220,43     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,70 -- -- Nee
132 Tankwgn (aan-/afv.drijfmest)     170856,26     563206,83     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,70 -- -- Nee

133 Tankwgn (aan-/afv.drijfmest)     170830,49     563219,71     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,70 -- -- Nee
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134 Tankwgn (aan-/afv.drijfmest)     170805,25     563232,06     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,70 -- -- Nee
135 Tankwgn (aan-/afv.drijfmest)     170780,55     563244,59     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,70 -- -- Nee
136 Vrachtwgn (aanv.droge stof)     170782,00     563264,11     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,37 -- -- Nee
137 Vrachtwgn (aanv.droge stof)     170795,44     563255,63     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,37 -- -- Nee
138 Vrachtwgn (aanv.droge stof)     170809,66     563248,58     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,37 -- -- Nee

139 Vrachtwgn (aanv.droge stof)     170824,01     563241,54     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,37 -- -- Nee
140 Vrachtwgn (aanv.droge stof)     170838,36     563234,10     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,37 -- -- Nee
141 Vrachtwgn (aanv.droge stof)     170852,71     563226,80     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,37 -- -- Nee
142 Vrachtwgn (aanv.brijvoer)     170797,79     563270,48     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,70 -- -- Nee
143 Vrachtwgn (aanv.brijvoer)     170825,69     563256,28     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,70 -- -- Nee

144 Vrachtwgn (aanv.brijvoer)     170855,85     563241,70     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,70 -- -- Nee
145 Vrachtwgn (aanv.brijvoer)     170877,63     563231,20     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,70 -- -- Nee
146 Vrachtwgn (aanv.brijvoer)     170866,01     563207,00     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,70 -- -- Nee
147 Vrachtwgn (aanv.brijvoer)     170842,36     563213,29     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,70 -- -- Nee
148 Vrachtwgn (aanv.brijvoer)     170816,52     563226,55     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,70 -- -- Nee

149 Vrachtwgn (aanv.brijvoer)     170791,23     563238,99     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,70 -- -- Nee
150 Vrachtwgn (aanv.brijvoer)     170777,42     563245,83     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,70 -- -- Nee
151 Overpompen brijvoer     170860,21     563239,08     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  18,92 -- -- Nee
152 Verreiker (vullen mengbak)     170840,89     563306,28     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  26,83 -- -- Nee
153 Verreiker (vullen mengbak)     170833,48     563288,49     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  26,83 -- -- Nee

154 Verreiker (vullen mengbak)     170814,48     563296,17     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  26,83 -- -- Nee
155 Verreiker (vullen mengbak)     170843,99     563274,35     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  26,83 -- -- Nee
156 Verreiker (vullen mengbak)     170871,47     563256,57     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  26,83 -- -- Nee
157 Verreiker (vullen mengbak)     170876,99     563235,96     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  26,83 -- -- Nee
158 Mengbak (transport te vergisten mat.)     170871,02     563237,80     2,60      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- Nee

159 Mengbak (samenstellen voermenu)     170872,76     563237,01     2,60      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- Nee
160 Co-producten; overheaddeur noord     170837,24     563274,19     3,00      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00   2,11 -- -- Ja
161 Co-producten; gevel noord     170846,09     563269,71     3,00      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00   2,11 -- -- Ja
162 Co-producten; gevel oost     170849,30     563259,97     3,00      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00   2,11 -- -- Ja
163 Co-producten; gevel zuid     170835,72     563257,75     3,00      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00   2,11 -- -- Ja

164 Co-producten; dakvlak noord     170841,30     563269,51     3,00      0,00 Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00   2,11 -- -- Nee
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165 Co-producten; dakvlak zuid     170837,53     563261,79     3,00      0,00 Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00   2,11 -- -- Nee
166 Vrachtwgn (aanv.co-producten)     170788,83     563274,35     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  37,06 -- -- Nee
167 Vrachtwgn (aanv.co-producten)     170811,14     563263,28     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  37,06 -- -- Nee
168 Vrachtwgn (aanv.co-producten)     170835,66     563250,56     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  37,06 -- -- Nee
169 Vrachtwgn (aanv.co-producten)     170862,03     563236,91     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  37,06 -- -- Nee

170 Vrachtwgn (aanv.co-producten)     170872,69     563223,16     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  37,06 -- -- Nee
171 Vrachtwgn (aanv.co-producten)     170860,93     563205,38     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  37,06 -- -- Nee
172 Vrachtwgn (aanv.co-producten)     170835,84     563216,82     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  37,06 -- -- Nee
173 Vrachtwgn (aanv.co-producten)     170809,36     563230,17     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  37,06 -- -- Nee
174 Vrachtwgn (aanv.co-producten)     170782,87     563243,20     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  37,06 -- -- Nee

176 Pasteurisatieruimte; gevel west     170873,06     563269,23     2,50      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00   6,02   6,02   6,02 Ja
177 Pasteurisatieruimte; gevel noord     170875,24     563269,94     2,50      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00   6,02   6,02   6,02 Ja
178 Pasteurisatieruimte; gevel zuid     170873,58     563260,65     2,50      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00   6,02   6,02   6,02 Ja
179 Pasteurisatieruimte; gevel west     170872,44     563262,43     2,50      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00   6,02   6,02   6,02 Ja
180 Pasteurisatieruimte; dakvlak     170875,04     563264,95     3,80      0,00 Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00   6,02   6,02   6,02 Ja

181 Pasteurisatieruimte; mestscheider     170873,20     563265,12     4,30      0,00 Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00 -- -- -- Nee
182 Verreiker (overslag digistaat)     170864,46     563272,35     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  17,16 -- -- Nee
183 Verreiker (overslag digistaat)     170836,21     563277,97     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  17,16 -- -- Nee
184 Verreiker (overslag digistaat)     170809,41     563298,24     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  17,16 -- -- Nee
185 Verreiker (overslag digistaat)     170832,95     563299,99     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  17,16 -- -- Nee

186 Biogasblower     170889,20     563266,10     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee
187 WKK-loods; gevel noord     170863,37     563255,52     2,80      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja
188 WKK-loods; gevel noord     170868,59     563252,91     2,80      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja
189 WKK-loods; open roosters     170863,69     563255,38     3,50      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja
190 WKK-loods; overheadeur (gesloten)     170867,86     563253,24     2,70      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja

191 WKK-loods; gevel oost     170871,03     563246,10     3,50      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja
192 WKK-loods; gevel zuid     170863,88     563243,63     2,00      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja
193 WKK-loods; gevel zuid     170858,61     563246,22     2,00      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja
194 WKK-loods; gevel west     170856,53     563253,47     3,50      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja
195 WKK-loods; dakvlak noord     170862,41     563253,70     4,30      0,00 Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee

196 WKK-loods; dakvlak noord     170867,72     563251,23     4,30      0,00 Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee
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197 WKK-loods; dakvlak zuid     170859,36     563249,99     4,30      0,00 Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee
198 WKK-loods; dakvlak zuid     170866,02     563246,94     4,30      0,00 Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee
199 WKK-loods; rooster     170855,07     563250,69     2,20      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee
200 WKK-loods; rooster     170855,94     563252,47     2,20      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja
201 WKK-loods; rooster     170856,92     563254,32     2,20      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja

202 WKK-loods; koeler     170857,71     563250,85     5,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- Nee
202 WKK-loods; koeler     170856,90     563249,01     5,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- Nee
203 WKK-loods; koeler     170861,09     563249,43     5,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- Nee
203 WKK-loods; koeler     170860,05     563247,26     5,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- Nee
204 WKK-loods; koeler     170863,19     563245,67     5,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- Nee

204 WKK-loods; koeler     170864,20     563247,69     5,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- Nee
205 WKK-loods; koeler     170867,45     563246,10     5,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- Nee
205 WKK-loods; koeler     170866,37     563244,00     5,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- Nee
206 WKK-loods; schoorsteen zuid     170854,74     563250,66     7,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee
207 WKK-loods; schoorsteen noord     170855,80     563252,89     7,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee

208 WKK-loods; schoorsteen noord     170856,98     563255,21     7,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee
209 WKK-loods; biogasinstallatie     170854,01     563255,50     2,60      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee
210 WKK-loods; biogasinstallatie     170851,38     563256,97     2,60      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee
211 Tractor (uitrijden mest)     170869,98     563216,69     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,09  33,98 -- Nee
212 Tractor (uitrijden mest)     170853,71     563208,04     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,09  33,98 -- Nee

213 Tractor (uitrijden mest)     170827,09     563221,60     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,09  33,98 -- Nee
215 Tractor (uitrijden mest)     170801,49     563234,15     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,09  33,98 -- Nee
216 Tractor (uitrijden mest)     170786,75     563241,10     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,09  33,98 -- Nee
217 Tractor (overpompen mest)     170876,59     563224,48     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  12,39  16,02 -- Nee
218 WKK-loods; drooginstall. (inlaatrooster)     170840,69     563272,44     2,00      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja

219 WKK-loods; drooginstall. (inlaatrooster)     170843,94     563270,80     2,00      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja
220 WKK-loods; drooginstall. (inlaatrooster)     170846,97     563269,26     2,00      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja
221 WKK-loods; drooginstall. (inlaatrooster)     170850,00     563267,73     2,00      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja
222 WKK-loods; drooginstall. (uitlaatrooster)     170829,61     563269,15     6,00      0,00 Normale puntbron 208,00 180,00   0,00   0,00   0,00 Ja
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001 Melkveestal; open gvl noord (stal)   37,80   55,30   77,60   82,00   88,80   94,90   92,30   83,40   78,90   97,82
002 Melkveestal; open gvl noord (stal)   36,80   54,30   76,60   81,00   87,80   93,90   91,30   82,40   77,90   96,82
003 Melkveestal; open gvl noord (stal)   36,80   54,30   76,60   81,00   87,80   93,90   91,30   82,40   77,90   96,82
004 Melkveestal; open gvl (deur) oost (stal)   38,60   56,10   78,40   82,80   89,60   95,70   93,10   84,20   79,70   98,62
005 Melkveestal; open gvl zuid (stal)   37,10   54,60   76,90   81,30   88,10   94,20   91,60   82,70   78,20   97,12

006 Melkveestal; open gvl zuid (stal)   37,10   54,60   76,90   81,30   88,10   94,20   91,60   82,70   78,20   97,12
007 Melkveestal; open gvl zuid (stal)   35,60   53,10   75,40   79,80   86,60   92,70   90,10   81,20   76,10   95,62
008 Melkveestal; open gvl zuid (stal)   35,60   53,10   75,40   79,80   86,60   92,70   90,10   81,20   76,10   95,62
009 Melkveestal; open nok (stal)   31,30   48,80   71,10   75,50   82,30   88,40   85,80   76,90   72,40   91,32
010 Melkveestal; open nok (stal)   31,30   48,80   71,10   75,50   82,30   88,40   85,80   76,90   72,40   91,32

011 Melkveestal; open nok (stal)   31,30   48,80   71,10   75,50   82,30   88,40   85,80   76,90   72,40   91,32
012 Melkveestal; open nok (stal)   31,30   48,80   71,10   75,50   82,30   88,40   85,80   76,90   72,40   91,32
013 Melkveestal; open gvl (deur) west   38,40   55,90   78,20   82,60   89,40   95,50   92,90   84,00   79,50   98,42
014 Melkveestal; raam gvl west (melklok.) -- --   42,70   42,70   43,70   40,70   36,70   39,70 --   49,37
015 Melkveestal; raam gvl west (melklok.) -- --   42,70   42,70   43,70   40,70   36,70   39,70 --   49,37

016 Melkveestal; raam gvl oost (melklok.) -- --   42,70   42,70   43,70   40,70   36,70   39,70 --   49,37
017 Melkveestal; raam gvl oost (melklok.) -- --   42,70   42,70   43,70   40,70   36,70   39,70 --   49,37
018 Melkveestal; loopdeur gvl west (melklok.) -- --   48,30   46,30   45,30   49,30   42,30   35,30 --   53,97
019 Melkveestal; loopdeur gvl west (melklok.) -- --   48,30   46,30   45,30   49,30   42,30   35,30 --   53,97
020 Melkveestal; tansp. gvl noord (melklok.)    7,50    7,50   54,20   54,20   55,20   52,20   48,20   51,20 --   60,87

021 Melkveestal; dak (melklok.)   14,10    7,10   65,80   60,80   60,80   62,80   59,80   54,80 --   69,72
022 Melkveestal; dak (melklok.)   14,10    7,10   65,80   60,80   60,80   62,80   59,80   54,80 --   69,72
023 Melkveestal; rooster koeling -- --   65,70   69,70   73,70   74,70   72,70   71,70 --   79,97
024 Vrachtwgn (aan-/afv.melkrundvee)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
025 Vrachtwgn (aan-/afv.melkrundvee)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01

026 Vrachtwgn (aan-/afv.melkrundvee)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
027 Vrachtwgn (aan-/afv.melkrundvee)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
028 Vrachtwgn (aan-/afv.melkrundvee)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
029 Vrachtwgn (aan-/afv.melkrundvee)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
030 Vrachtwgn (aan-/afv.melkrundvee)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01

031 Vrachtwgn (aan-/afv.melkrundvee)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
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032 Tractor (aan-/afv.jongvee)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
033 Tractor (aan-/afv.jongvee)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
034 Tractor (aan-/afv.jongvee)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
035 Tractor (aan-/afv.jongvee)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
036 Tractor (aan-/afv.jongvee)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60

037 Tractor (aan-/afv.jongvee)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
038 Tractor (aan-/afv.jongvee)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
039 Tractor (aan-/afv.jongvee)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
040 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
041 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60

042 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
043 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
044 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
045 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
046 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60

047 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
048 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
049 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
050 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
051 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60

052 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
053 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
054 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
055 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
056 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60

057 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
058 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
059 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
060 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
061 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60

062 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
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063 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
064 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
065 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
066 Tractor (lossen)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
067 Tractor (lossen)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60

068 Tractor (lossen)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
069 Tractor (lossen)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
070 Tractor (lossen)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
071 Tractor (lossen)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
072 Verreiker (inrijden/verdichten)   70,80   82,10   84,40   88,90   95,50   98,10   99,10   96,90   94,60  104,34

073 Verreiker (inrijden/verdichten)   70,80   82,10   84,40   88,90   95,50   98,10   99,10   96,90   94,60  104,34
074 Verreiker (inrijden/verdichten)   70,80   82,10   84,40   88,90   95,50   98,10   99,10   96,90   94,60  104,34
075 Verreiker (inrijden/verdichten)   70,80   82,10   84,40   88,90   95,50   98,10   99,10   96,90   94,60  104,34
076 Verreiker (inrijden/verdichten)   70,80   82,10   84,40   88,90   95,50   98,10   99,10   96,90   94,60  104,34
077 Verreiker (inrijden/verdichten)   70,80   82,10   84,40   88,90   95,50   98,10   99,10   96,90   94,60  104,34

078 Verreiker (inrijden/verdichten)   70,80   82,10   84,40   88,90   95,50   98,10   99,10   96,90   94,60  104,34
079 Vrachtwgn (aanv.krachtvoer)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
080 Vrachtwgn (aanv.krachtvoer)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
081 Vrachtwgn (aanv.krachtvoer)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
082 Vrachtwgn (aanv.krachtvoer)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01

083 Pneumatisch lossen krachtvoer   65,00   73,00   83,00   88,00  103,00  100,00  102,00  103,00  101,00  108,99
084 Tankwgn (aanv.krachtvoer)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
085 Tankwgn (aanv.krachtvoer)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
086 Tankwgn (aanv.krachtvoer)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
087 Tankwgn (aanv.krachtvoer)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01

088 Tankwgn (aanv.krachtvoer)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
089 Verreiker (voerbeurt)   70,80   82,10   84,40   88,90   95,50   98,10   99,10   96,90   84,60  103,90
090 Verreiker (voerbeurt)   70,80   82,10   84,40   88,90   95,50   98,10   99,10   96,90   84,60  103,90
091 Verreiker (voerbeurt)   70,80   82,10   84,40   88,90   95,50   98,10   99,10   96,90   84,60  103,90
092 Verreiker (voerbeurt)   70,80   82,10   84,40   88,90   95,50   98,10   99,10   96,90   84,60  103,90

093 Verreiker (voerbeurt)   70,80   82,10   84,40   88,90   95,50   98,10   99,10   96,90   84,60  103,90
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094 Verreiker (voerbeurt)   70,80   82,10   84,40   88,90   95,50   98,10   99,10   96,90   84,60  103,90
095 Mestpomp afvoer drijfmest   33,50   45,10   55,20   62,10   68,60   79,30   78,20   73,30   63,50   82,65
096 Tankwgn (afv.melk)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
097 Tankwgn (afv.melk)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
098 Tankwgn (afv.melk)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01

099 Tankwgn (afv.melk)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
100 Tankwgn (afv.melk)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
101 Overpompen van melk   52,00   59,90   67,70   75,90   77,50   80,60   80,10   79,60   79,20   86,93
102 Vrachtwgn (afv.vaste mest)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
103 Vrachtwgn (afv.vaste mest)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01

104 Vrachtwgn (afv.vaste mest)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
105 Vrachtwgn (overslag vaste mest)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
106 Hogedrukspuit   50,50   59,60   73,80   81,50   88,50   92,20   92,10   92,40   92,70   98,90
107 Personenauto's (personeel/bezoekers)   52,80   79,50   75,00   77,60   80,40   84,40   82,20   76,00   65,10   88,88
108 Personenauto's (personeel/bezoekers)   52,80   79,50   75,00   77,60   80,40   84,40   82,20   76,00   65,10   88,88

109 Personenauto's (personeel/bezoekers)   52,80   79,50   75,00   77,60   80,40   84,40   82,20   76,00   65,10   88,88
110 Personenauto's (personeel/bezoekers)   52,80   79,50   75,00   77,60   80,40   84,40   82,20   76,00   65,10   88,88
111 Personenauto's (personeel/bezoekers)   52,80   79,50   75,00   77,60   80,40   84,40   82,20   76,00   65,10   88,88
112 Tractor (beheer en onderhoud)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
113 Tractor (beheer en onderhoud)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60

114 Tractor (beheer en onderhoud)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
115 Tractor (beheer en onderhoud)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
116 Tractor (beheer en onderhoud)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
117 Tractor (beheer en onderhoud)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
127 Tankwgn (aan-/afv.drijfmest)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01

128 Tankwgn (aan-/afv.drijfmest)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
129 Tankwgn (aan-/afv.drijfmest)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
130 Tankwgn (aan-/afv.drijfmest)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
131 Tankwgn (aan-/afv.drijfmest)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
132 Tankwgn (aan-/afv.drijfmest)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01

133 Tankwgn (aan-/afv.drijfmest)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
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134 Tankwgn (aan-/afv.drijfmest)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
135 Tankwgn (aan-/afv.drijfmest)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
136 Vrachtwgn (aanv.droge stof)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
137 Vrachtwgn (aanv.droge stof)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
138 Vrachtwgn (aanv.droge stof)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01

139 Vrachtwgn (aanv.droge stof)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
140 Vrachtwgn (aanv.droge stof)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
141 Vrachtwgn (aanv.droge stof)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
142 Vrachtwgn (aanv.brijvoer)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
143 Vrachtwgn (aanv.brijvoer)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01

144 Vrachtwgn (aanv.brijvoer)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
145 Vrachtwgn (aanv.brijvoer)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
146 Vrachtwgn (aanv.brijvoer)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
147 Vrachtwgn (aanv.brijvoer)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
148 Vrachtwgn (aanv.brijvoer)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01

149 Vrachtwgn (aanv.brijvoer)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
150 Vrachtwgn (aanv.brijvoer)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
151 Overpompen brijvoer   72,00   83,00   90,00   94,00   95,00  100,00  102,00  103,00  101,00  108,15
152 Verreiker (vullen mengbak)   70,80   82,10   84,40   88,90   95,50   98,10   99,10   96,90   84,60  103,90
153 Verreiker (vullen mengbak)   70,80   82,10   84,40   88,90   95,50   98,10   99,10   96,90   84,60  103,90

154 Verreiker (vullen mengbak)   70,80   82,10   84,40   88,90   95,50   98,10   99,10   96,90   84,60  103,90
155 Verreiker (vullen mengbak)   70,80   82,10   84,40   88,90   95,50   98,10   99,10   96,90   84,60  103,90
156 Verreiker (vullen mengbak)   70,80   82,10   84,40   88,90   95,50   98,10   99,10   96,90   84,60  103,90
157 Verreiker (vullen mengbak)   70,80   82,10   84,40   88,90   95,50   98,10   99,10   96,90   84,60  103,90
158 Mengbak (transport te vergisten mat.) -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

159 Mengbak (samenstellen voermenu) -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
160 Co-producten; overheaddeur noord -- --   57,70   55,70   54,70   58,70   51,70   44,70 --   63,37
161 Co-producten; gevel noord -- --   67,20   66,20   59,20   54,20   50,20   46,20 --   70,28
162 Co-producten; gevel oost -- --   69,00   68,00   61,00   56,00   52,00   48,00 --   72,08
163 Co-producten; gevel zuid -- --   67,30   66,30   59,30   54,30   50,30   46,30 --   70,38

164 Co-producten; dakvlak noord -- --   57,70   66,70   59,70   54,70   50,70   46,70 --   68,23
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165 Co-producten; dakvlak zuid -- --   72,80   71,80   64,80   59,80   55,80   51,80 --   75,88
166 Vrachtwgn (aanv.co-producten)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
167 Vrachtwgn (aanv.co-producten)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
168 Vrachtwgn (aanv.co-producten)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
169 Vrachtwgn (aanv.co-producten)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01

170 Vrachtwgn (aanv.co-producten)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
171 Vrachtwgn (aanv.co-producten)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
172 Vrachtwgn (aanv.co-producten)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
173 Vrachtwgn (aanv.co-producten)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
174 Vrachtwgn (aanv.co-producten)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01

176 Pasteurisatieruimte; gevel west   38,30   48,80   44,70   50,60   54,40   48,00   47,00   33,90   22,80   57,91
177 Pasteurisatieruimte; gevel noord   37,20   47,70   43,60   49,50   53,30   46,90   45,90   32,80   21,70   56,81
178 Pasteurisatieruimte; gevel zuid   38,70   49,20   45,10   51,00   54,80   48,40   47,40   34,30   23,20   58,31
179 Pasteurisatieruimte; gevel west   36,20   46,70   42,60   48,50   52,30   45,90   44,90   31,80   20,70   55,81
180 Pasteurisatieruimte; dakvlak   42,80   53,30   49,20   55,10   58,90   52,50   51,50   38,40   27,30   62,41

181 Pasteurisatieruimte; mestscheider -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
182 Verreiker (overslag digistaat)   70,80   82,10   84,40   88,90   95,50   98,10   99,10   96,90   84,60  103,90
183 Verreiker (overslag digistaat)   70,80   82,10   84,40   88,90   95,50   98,10   99,10   96,90   84,60  103,90
184 Verreiker (overslag digistaat)   70,80   82,10   84,40   88,90   95,50   98,10   99,10   96,90   84,60  103,90
185 Verreiker (overslag digistaat)   70,80   82,10   84,40   88,90   95,50   98,10   99,10   96,90   84,60  103,90

186 Biogasblower   39,40   44,10   61,10   69,80   66,90   69,20   68,70   53,90   47,40   75,02
187 WKK-loods; gevel noord   52,30   67,30   66,60   68,40   64,10   60,30   53,40   49,30   43,50   73,22
188 WKK-loods; gevel noord   52,30   67,30   66,60   68,40   64,10   60,30   53,40   49,30   43,50   73,22
189 WKK-loods; open roosters   47,50   67,50   71,80   79,60   78,30   76,50   72,60   68,50   62,70   84,00
190 WKK-loods; overheadeur (gesloten)   44,90   59,90   58,20   60,00   53,70   54,90   46,00   35,90   30,10   65,13

191 WKK-loods; gevel oost   54,90   69,90   69,20   71,00   66,70   62,90   56,00   51,90   46,10   75,82
192 WKK-loods; gevel zuid   52,70   67,70   67,00   68,80   64,50   60,70   53,80   49,70   43,90   73,62
193 WKK-loods; gevel zuid   52,70   67,70   67,00   68,80   64,50   60,70   53,80   49,70   43,90   73,62
194 WKK-loods; gevel west   54,40   69,40   68,70   70,50   66,20   62,40   55,50   51,40   45,60   75,32
195 WKK-loods; dakvlak noord   52,70   65,70   63,00   61,80   56,50   55,70   50,80   42,70   36,90   69,23

196 WKK-loods; dakvlak noord   52,70   65,70   63,00   61,80   56,50   55,70   50,80   42,70   36,90   69,23
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197 WKK-loods; dakvlak zuid   56,60   69,60   66,90   65,70   60,40   59,60   54,70   46,60   40,80   73,13
198 WKK-loods; dakvlak zuid   56,60   69,60   66,90   65,70   60,40   59,60   54,70   46,60   40,80   73,13
199 WKK-loods; rooster   49,00   69,10   69,90   71,70   69,00   68,30   65,50   60,30   57,10   77,21
200 WKK-loods; rooster   49,00   69,10   69,90   71,70   69,00   68,30   65,50   60,30   57,10   77,21
201 WKK-loods; rooster   49,00   69,10   69,90   71,70   69,00   68,30   65,50   60,30   57,10   77,21

202 WKK-loods; koeler   57,00   68,30   76,60   76,90   77,40   77,80   74,70   68,70   66,20   84,12
202 WKK-loods; koeler   57,00   82,10   85,20   86,40   84,40   81,70   76,50   69,50   66,20   91,50
203 WKK-loods; koeler   57,00   82,10   85,20   86,40   84,40   81,70   76,50   69,50   66,20   91,50
203 WKK-loods; koeler   57,00   68,30   76,60   76,90   77,40   77,80   74,70   68,70   66,20   84,12
204 WKK-loods; koeler   57,00   68,30   76,60   76,90   77,40   77,80   74,70   68,70   66,20   84,12

204 WKK-loods; koeler   57,00   82,10   85,20   86,40   84,40   81,70   76,50   69,50   66,20   91,50
205 WKK-loods; koeler   57,00   82,10   85,20   86,40   84,40   81,70   76,50   69,50   66,20   91,50
205 WKK-loods; koeler   57,00   68,30   76,60   76,90   77,40   77,80   74,70   68,70   66,20   84,12
206 WKK-loods; schoorsteen zuid   64,10   85,10   83,40   82,00   80,00   76,90   73,90   69,60   66,70   89,50
207 WKK-loods; schoorsteen noord   64,50   85,90   76,00   63,30   63,50   68,20   62,70   58,40   54,30   86,49

208 WKK-loods; schoorsteen noord   64,50   85,90   76,00   63,30   63,90   68,20   62,70   58,40   54,30   86,49
209 WKK-loods; biogasinstallatie -- -- -- -- --   75,00 -- -- --   75,00
210 WKK-loods; biogasinstallatie -- -- -- -- --   75,00 -- -- --   75,00
211 Tractor (uitrijden mest)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
212 Tractor (uitrijden mest)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60

213 Tractor (uitrijden mest)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
215 Tractor (uitrijden mest)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
216 Tractor (uitrijden mest)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
217 Tractor (overpompen mest)   73,00   77,00   80,00   97,00   99,00  105,00  102,00  100,00   97,00  108,79
218 WKK-loods; drooginstall. (inlaatrooster)   51,80   63,10   69,40   63,70   57,20   56,60   53,50   47,50   45,00   71,63

219 WKK-loods; drooginstall. (inlaatrooster)   51,80   63,10   69,40   63,70   57,20   56,60   53,50   47,50   45,00   71,63
220 WKK-loods; drooginstall. (inlaatrooster)   51,80   63,10   69,40   63,70   57,20   56,60   53,50   47,50   45,00   71,63
221 WKK-loods; drooginstall. (inlaatrooster)   51,80   63,10   69,40   63,70   57,20   56,60   53,50   47,50   45,00   71,63
222 WKK-loods; drooginstall. (uitlaatrooster)   66,90   76,90   78,00   73,20   64,20   60,50   55,30   40,30   45,00   81,52
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Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 X-n Y-n H-1 H-n Refl.L 500 Refl.R 500 Cp Vormpunten
001 Wand sleufsilo Polylijn     170834,92     563328,70     170870,61     563310,69     2,90     2,90 0,80 0,80 0 dB           2
002 Wand sleufsilo Polylijn     170834,11     563326,51     170869,63     563308,37     2,90     2,90 0,80 0,80 0 dB           2
003 Wand sleufsilo Polylijn     170830,15     563319,26     170865,95     563301,21     2,90     2,90 0,80 0,80 0 dB           2
004 Wand sleufsilo Polylijn     170828,59     563316,68     170815,49     563291,49     2,90     2,90 0,80 0,80 0 dB           4
005 Wand sleufsilo Polylijn     170825,31     563310,48     170864,33     563290,63     2,90     2,90 0,80 0,80 0 dB           2

006 Wand sleufsilo Polylijn     170820,28     563301,04     170859,65     563281,35     2,90     2,90 0,80 0,80 0 dB           2
007 Wand Pasteurisatiehok Polylijn     170871,06     563268,12     170869,44     563264,66     1,70     1,70 0,80 0,80 0 dB           6
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Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Maaiveld Gevel
Ref-1 Referentiepunt 1; Vergunning 09-12-2003     170815,43     563401,12      1,50      5,00      1,80 -- -- --      0,00 Ja
Ref-2 Referentiepunt 2; Vergunning 09-12-2003     170933,44     563430,31      1,50      5,00      1,80 -- -- --      0,00 Ja
Ref-3 Referentiepunt 3; Vergunning 09-12-2003     170947,69     563286,77      1,50      5,00      1,80 -- -- --      0,00 Ja
001 50 meter (N)     170925,38     563438,68      1,50      5,00 -- -- -- --      0,00 Ja
002 50 meter (NO)     171012,76     563397,47      1,50      5,00 -- -- -- --      0,00 Ja

003 50 meter (O)     171028,61     563231,63      1,50      5,00 -- -- -- --      0,00 Ja
004 50 meter (ZO)     170938,37     563101,30      1,50      5,00 -- -- -- --      0,00 Ja
005 50 meter (ZW)     170746,89     563191,12      1,50      5,00 -- -- -- --      0,00 Ja
006 50 meter (W)     170758,32     563367,28      1,50      5,00 -- -- -- --      0,00 Ja
007 (Woon-)bestemming Ringdijk 3     170652,22     563442,05      1,50      5,00 -- -- -- --      0,00 Ja

008 (Woon-)bestemming Ringdijk 5     170752,19     563489,03      1,50      5,00 -- -- -- --      0,00 Ja
009 (Woon-)bestemming Ringdijk 2     170861,62     563521,30      1,50      5,00 -- -- -- --      0,00 Ja
010 (Woon-)bestemming Thaborwei 6     171079,05     563520,31      1,50      5,00 -- -- -- --      0,00 Ja



Dossiernr.: 2012-FR-026Mts. Schaap, Kilewierwei 1 te Tirns
Bijlage 6Invoergegevens berekening - Bodemgebieden - Voornemen

Model: LAr,LT / LAmax
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 Bf Vormpunten
001 Wegen-waterlopen Polygoon     170436,13     563315,50 0,00         167
002 Wegen-waterlopen Polygoon     170891,17     563351,61 0,00          43
003 Wegen-waterlopen Polygoon     170895,13     563500,73 0,00         167
004 Terreinverharding Mts. Schaap Polygoon     170777,29     563248,58 0,00          37
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Dossiernr.: 2012-FR-026Mts. Schaap, Kilewierwei 1 te Tirns
Bijlage 6Invoergegevens berekening - Hoogtelijnen - Voornemen

Model: LAr,LT / LAmax
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 X-n Y-n H-1 H-n Vormpunten
001 Terreigrens (volgens opgave Schaap) Polylijn     170841,60     563423,25     170841,99     563423,09     0,00     0,00           9
002 Locatie mestzak Polylijn     170864,81     563199,56     170864,81     563199,56     0,00     0,00           5



Dossiernr.: 2012-FR-026Mts. Schaap, Kilewierwei 1 te Tirns
Bijlage 6Invoergegevens berekening - Gebouwen - Voornemen

Model: LAr,LT / LAmax
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Refl. 1k Cp
001 (Woon-) bestemming Ringdijk 1a Polygoon     170604,82     563433,01     7,00      0,00 0,80 0 dB
002 (Woon-) bestemming Ringdijk 3 Polygoon     170643,04     563447,54     7,00      0,00 0,80 0 dB
003 (Woon-) bestemming Ringdijk 5 Polygoon     170745,28     563484,96     7,00      0,00 0,80 0 dB
004 (Woon-) bestemming Ringdijk 2 Polygoon     170855,19     563530,76     7,00      0,00 0,80 0 dB
005 (Woon-) bestemming Ringdijk 4 Polygoon     170871,67     563538,28     7,00      0,00 0,80 0 dB

006 (Woon-) bestemming Ringdijk 6 Polygoon     170887,29     563545,39     7,00      0,00 0,80 0 dB
007 (Woon-) bestemming Thaborwei 6 Polygoon     171073,71     563523,50     7,00      0,00 0,80 0 dB
008 Stelpboerderij; onderbouw Polygoon     170855,41     563369,43     3,50      0,00 0,80 0 dB
009 Stelpboerderij; daklijn Rechthoek     170861,63     563370,34     9,00      0,00 0,80 0 dB
010 Stelpboerderij; nok Rechthoek     170866,44     563371,11    13,50      0,00 0,20 2 dB

011 Loopstal; onderbouw Polygoon     170835,00     563329,16     4,50      0,00 0,80 0 dB
012 Loopstal; daklijn Polygoon     170838,56     563336,32     8,00      0,00 0,80 0 dB
013 Loopstal; daklijn Polygoon     170955,23     563283,35    10,70      0,00 0,80 0 dB
014 Loopstal; nok Polygoon     170840,79     563340,72    10,00      0,00 0,20 2 dB
015 Loopstal; nok Polygoon     170871,37     563331,03    12,00      0,00 0,20 2 dB

016 Voersilo Polygoon     170953,80     563273,72     8,00      0,00 0,80 0 dB
017 Voersilo Polygoon     170955,24     563276,53     8,00      0,00 0,80 0 dB
018 Voersilo Polygoon     170956,66     563279,57     8,00      0,00 0,80 0 dB
019 Melktank Polygoon     170836,77     563333,37     5,50      0,00 0,80 0 dB
020 Navergister Polygoon     170897,31     563280,86     5,00      0,00 0,80 0 dB

021 Navergister Polygoon     170892,51     563280,94     6,80      0,00 0,80 0 dB
022 Buffertank mestscheider Polygoon     170878,89     563268,30     5,00      0,00 0,80 0 dB
023 Vergister Polygoon     170888,27     563261,13    10,30      0,00 0,80 0 dB
024 Vergister Polygoon     170928,86     563262,75     5,00      0,00 0,80 0 dB
025 Vergister Polygoon     170922,45     563262,54     8,30      0,00 0,80 0 dB

026 mestopslag Rechthoek     170932,19     563220,66     1,90      0,00 0,80 0 dB
027 Biogast Rechthoek     170847,72     563251,96     2,50      0,00 0,80 0 dB
028 Biogast Rechthoek     170850,31     563250,70     2,50      0,00 0,80 0 dB
029 WKK-loods Polygoon     170854,15     563248,62     3,00      0,00 0,80 0 dB
030 WKK-loods Polygoon     170855,24     563250,78     4,20      0,00 0,80 0 dB

031 WKK-loods (nok) Polygoon     170857,50     563255,31     5,90      0,00 0,20 2 dB
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Dossiernr.: 2012-FR-026Mts. Schaap, Kilewierwei 1 te Tirns
Bijlage 6Invoergegevens berekening - Gebouwen - Voornemen

Model: LAr,LT / LAmax
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Refl. 1k Cp
032 Trafo Rechthoek     170855,40     563244,11     2,40      0,00 0,80 0 dB
033 Polemsilo Polygoon     170860,09     563243,92     7,30      0,00 0,80 0 dB
034 Polemsilo Polygoon     170863,57     563242,15     7,30      0,00 0,80 0 dB
035 Polemsilo Polygoon     170867,08     563240,41     7,30      0,00 0,80 0 dB
036 Mengbak Rechthoek     170869,01     563240,23     2,50      0,00 0,80 0 dB

037 Hydraulise Polygoon     170878,89     563242,36     5,90      0,00 0,80 0 dB
038 Pasteurisatieruimte Polygoon     170873,80     563270,56     3,70      0,00 0,80 0 dB
039 Werktuigenberging; onderbouw Polygoon     170798,36     563293,74     3,00      0,00 0,80 0 dB
040 Werktuigenberging; daklijn Rechthoek     170847,18     563256,01     5,00      0,00 0,80 0 dB
041 Werktuigenberging; nok Rechthoek     170797,10     563291,22     8,50      0,00 0,20 2 dB

042 Voersilo Polygoon     170959,06     563282,85    10,00      0,00 0,80 0 dB
043 Koeler op dak WKK-loods Rechthoek     170855,41     563248,52     0,00      0,00 0,80 0 dB
044 Koeler op dak WKK-loods Rechthoek     170858,62     563246,92     0,00      0,00 0,80 0 dB
045 Koeler op dak WKK-loods Rechthoek     170861,84     563245,31     0,00      0,00 0,80 0 dB
046 Koeler op dak WKK-loods Rechthoek     170865,03     563243,72     0,00      0,00 0,80 0 dB
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Dossiernr.: 2012-FR-026Mts. Schaap, Kilewierwei 1 te Tirns
Bijlage 6Invoergegevens berekening - Bronnen - Voornemen

Model: LAr,LT / LAmax
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Hoogte Maaiveld Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl.
001 Melkveestal; open gvl noord (stal)     170908,46     563334,60     3,30      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00  11,14 -- -- Ja
002 Melkveestal; open gvl noord (stal)     170932,41     563322,60     3,30      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00  11,14 -- -- Ja
003 Melkveestal; open gvl noord (stal)     170954,78     563311,38     3,30      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00  11,14 -- -- Ja
004 Melkveestal; open gvl oost (stal)     170962,81     563298,48     3,30      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00  11,14 -- -- Ja
005 Melkveestal; open gvl oost (stal)     170953,00     563278,72     3,30      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00  11,14 -- -- Ja

006 Melkveestal; open gvl zuid (stal)     170937,79     563277,20     3,30      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00  11,14 -- -- Ja
007 Melkveestal; open gvl zuid (stal)     170915,46     563288,40     3,30      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00  11,14 -- -- Ja
008 Melkveestal; open gvl zuid (stal)     170891,52     563300,62     3,30      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00  11,14 -- -- Ja
009 Melkveestal; open nok (stal)     170899,52     563317,08    12,10      0,00 Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00  11,14 -- -- Nee
010 Melkveestal; open nok (stal)     170923,66     563304,93    12,10      0,00 Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00  11,14 -- -- Nee

011 Melkveestal; open nok (stal)     170946,08     563293,72    12,10      0,00 Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00  11,14 -- -- Nee
012 Melkveestal; open gvl noord (melklok.)     170855,43     563351,30     3,50      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00   8,13   6,02   8,45 Ja
013 Melkveestal; open gvl noord (melklok.)     170869,33     563344,31     3,50      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00   8,13   6,02   8,45 Ja
014 Melkveestal; open gvl zuid (melklok.)     170856,12     563318,41     3,50      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00   8,13   6,02   8,45 Ja
015 Melkveestal; open gvl zuid (melklok.)     170842,67     563325,14     3,50      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00   8,13   6,02   8,45 Ja

016 Melkveestal; open nok (melklok.)     170848,13     563337,21    10,10      0,00 Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00   8,13   6,02   8,45 Nee
017 Melkveestal; open nok (melklok.)     170862,43     563330,03    10,10      0,00 Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00   8,13   6,02   8,45 Nee
018 Melkveestal; overh.deur west (open)     170846,42     563352,20     3,50      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00  11,14 -- -- Ja
019 Melkveestal; overh.deur west (dicht)     170843,80     563346,96     3,50      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00   8,13   6,02   8,45 Ja
020 Melkveestal; raam west (melklok.)     170840,33     563340,06     2,30      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00   8,13   6,02   8,45 Ja

021 Melkveestal; deur west (melklok.)     170839,33     563338,07     1,90      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00   8,13   6,02   8,45 Ja
022 Melkveestal; raam west (melklok.)     170838,24     563335,85     2,30      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00   8,13   6,02   8,45 Ja
023 Melkveestal; rooster koeling     170837,39     563327,86     3,50      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00   8,13   6,02   8,45 Ja
024 Vrachtwgn (aan-/afv.melkrundvee)     170840,33     563366,79     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,75 -- -- Nee
025 Vrachtwgn (aan-/afv.melkrundvee)     170841,30     563356,89     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,75 -- -- Nee

026 Vrachtwgn (aan-/afv.melkrundvee)     170837,41     563347,16     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,75 -- -- Nee
027 Vrachtwgn (aan-/afv.melkrundvee)     170847,84     563359,76     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,75 -- -- Nee
028 Vrachtwgn (aan-/afv.melkrundvee)     170857,20     563360,62     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,75 -- -- Nee
029 Vrachtwgn (aan-/afv.melkrundvee)     170870,01     563357,05     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,75 -- -- Nee
030 Vrachtwgn (aan-/afv.melkrundvee)     170881,85     563351,21     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,75 -- -- Nee

031 Vrachtwgn (aan-/afv.melkrundvee)     170893,70     563345,37     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,75 -- -- Nee
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Dossiernr.: 2012-FR-026Mts. Schaap, Kilewierwei 1 te Tirns
Bijlage 6Invoergegevens berekening - Bronnen - Voornemen

Model: LAr,LT / LAmax
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Hoogte Maaiveld Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl.
032 Tractor (aan-/afv.jongvee)     170840,43     563368,46     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,75 -- -- Nee
033 Tractor (aan-/afv.jongvee)     170843,56     563359,45     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,75 -- -- Nee
034 Tractor (aan-/afv.jongvee)     170841,04     563350,75     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,75 -- -- Nee
035 Tractor (aan-/afv.jongvee)     170848,52     563363,96     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,75 -- -- Nee
036 Tractor (aan-/afv.jongvee)     170859,66     563362,35     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,75 -- -- Nee

037 Tractor (aan-/afv.jongvee)     170872,03     563356,86     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,75 -- -- Nee
038 Tractor (aan-/afv.jongvee)     170884,47     563350,45     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,75 -- -- Nee
039 Tractor (aan-/afv.jongvee)     170895,84     563345,03     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,75 -- -- Nee
040 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)     170843,80     563361,01     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  20,29  22,50 -- Nee
041 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)     170835,64     563346,72     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  20,29  22,50 -- Nee

042 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)     170823,31     563321,01     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  20,29  22,50 -- Nee
043 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)     170850,44     563313,39     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  20,29  22,50 -- Nee
044 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)     170865,93     563305,79     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  20,29  22,50 -- Nee
045 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)     170887,36     563296,31     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  20,29  22,50 -- Nee
046 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)     170908,67     563286,24     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  20,29  22,50 -- Nee

047 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)     170930,69     563275,23     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  20,29  22,50 -- Nee
048 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)     170951,21     563264,55     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  20,29  22,50 -- Nee
049 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)     170973,59     563262,97     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  20,29  22,50 -- Nee
050 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)     170798,43     563309,68     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  20,29  22,50 -- Nee
051 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)     170821,38     563307,61     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  20,29  22,50 -- Nee

052 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)     170843,17     563317,11     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  20,29  22,50 -- Nee
053 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)     170860,32     563308,24     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  20,29  22,50 -- Nee
054 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)     170783,92     563266,41     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  28,13  30,00 -- Nee
055 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)     170804,29     563256,19     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  28,13  30,00 -- Nee
056 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)     170970,14     563290,16     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  33,82  28,70 -- Nee

057 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)     170957,66     563271,48     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  33,82  28,70 -- Nee
058 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)     170926,03     563278,37     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  33,82  28,70 -- Nee
059 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)     170870,58     563225,39     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  33,82  28,70 -- Nee
059 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)     170903,88     563281,72     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  33,82  28,70 -- Nee
060 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)     170890,64     563259,04     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  33,82  28,70 -- Nee

061 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)     170879,93     563234,55     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  33,82  28,70 -- Nee
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Dossiernr.: 2012-FR-026Mts. Schaap, Kilewierwei 1 te Tirns
Bijlage 6Invoergegevens berekening - Bronnen - Voornemen

Model: LAr,LT / LAmax
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Hoogte Maaiveld Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl.
062 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)     170858,34     563227,11     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  33,82  28,70 -- Nee
063 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)     170829,13     563243,08     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  33,82  28,70 -- Nee
064 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)     170961,04     563267,57     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  33,82  28,70 -- Nee
065 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)     170980,13     563248,67     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  33,82  28,70 -- Nee
066 Tractor (lossen)     170948,65     563242,62     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  14,53  16,14 -- Nee

067 Tractor (lossen)     170967,80     563223,36     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  14,53  16,14 -- Nee
068 Tractor (lossen)     170926,26     563199,36     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  14,53  16,14 -- Nee
069 Tractor (lossen)     170943,14     563173,72     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  14,53  16,14 -- Nee
070 Tractor (lossen)     170810,10     563253,05     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  14,53  16,14 -- Nee
071 Tractor (lossen)     170846,73     563235,31     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  14,53  16,14 -- Nee

072 Verreiker (inrijden/verdichten)     170951,75     563229,67     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  18,09  20,49 -- Nee
073 Verreiker (inrijden/verdichten)     170926,92     563179,58     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  18,09  20,49 -- Nee
074 Verreiker (inrijden/verdichten)     170943,72     563194,74     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  18,09  20,49 -- Nee
075 Verreiker (inrijden/verdichten)     170968,77     563244,51     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  18,09  20,49 -- Nee
076 Verreiker (inrijden/verdichten)     170795,36     563259,37     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  18,09  20,49 -- Nee

077 Verreiker (inrijden/verdichten)     170822,03     563246,57     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  18,09  20,49 -- Nee
078 Verreiker (inrijden/verdichten)     170841,93     563237,83     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  18,09  20,49 -- Nee
079 Vrachtwgn (aanv.krachtvoer)     170842,36     563365,54     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  30,92 -- -- Nee
080 Vrachtwgn (aanv.krachtvoer)     170836,50     563320,58     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  30,92 -- -- Nee
081 Vrachtwgn (aanv.krachtvoer)     170897,95     563288,94     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  30,92 -- -- Nee

082 Vrachtwgn (aanv.krachtvoer)     170964,95     563263,57     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  30,92 -- -- Nee
083 Pneumatisch lossen krachtvoer     170958,19     563276,04     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  15,91 -- -- Nee
084 Tankwgn (aanv.krachtvoer)     170840,44     563353,32     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  34,91 -- -- Nee
085 Tankwgn (aanv.krachtvoer)     170830,35     563321,88     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  34,91 -- -- Nee
086 Tankwgn (aanv.krachtvoer)     170879,28     563300,17     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  34,91 -- -- Nee

087 Tankwgn (aanv.krachtvoer)     170917,58     563281,38     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  34,91 -- -- Nee
088 Tankwgn (aanv.krachtvoer)     170965,09     563276,60     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  34,91 -- -- Nee
089 Verreiker (voerbeurt)     170963,75     563285,38     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  18,92 -- -- Nee
090 Verreiker (voerbeurt)     170957,70     563260,25     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  18,92 -- -- Nee
091 Verreiker (voerbeurt)     170974,09     563255,48     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  18,92 -- -- Nee

092 Verreiker (voerbeurt)     170938,37     563222,06     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  18,92 -- -- Nee
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093 Verreiker (voerbeurt)     170938,03     563202,13     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  18,92 -- -- Nee
094 Verreiker (voerbeurt)     170957,74     563202,59     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  18,92 -- -- Nee
095 Mestpomp afvoer drijfmest     170873,02     563309,34     1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  12,90  13,80  12,25 Nee
096 Tankwgn (afv.melk)     170843,09     563364,27     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  37,34  32,22  34,65 Nee
097 Tankwgn (afv.melk)     170836,58     563344,32     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  37,34  32,22  34,65 Nee

098 Tankwgn (afv.melk)     170828,07     563327,72     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  37,34  32,22  34,65 Nee
099 Tankwgn (afv.melk)     170814,15     563302,38     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  37,34  32,22  34,65 Nee
100 Tankwgn (afv.melk)     170797,12     563306,36     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  37,34  32,22  34,65 Nee
101 Overpompen van melk     170834,03     563335,63     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  15,91  10,79  13,22 Nee
102 Vrachtwgn (afv.vaste mest)     170800,06     563313,47     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  34,77 -- -- Nee

103 Vrachtwgn (afv.vaste mest)     170814,75     563308,72     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  34,77 -- -- Nee
104 Vrachtwgn (afv.vaste mest)     170828,79     563312,73     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  34,77 -- -- Nee
105 Vrachtwgn (overslag vaste mest)     170853,59     563300,45     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  14,15 -- -- Nee
106 Hogedrukspuit     170889,02     563348,99     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  14,15 -- -- Nee
107 Personenauto's (personeel/bezoekers)     170844,31     563366,70     0,75      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  32,39  31,25  36,69 Nee

108 Personenauto's (personeel/bezoekers)     170853,04     563367,28     0,75      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  32,39  31,25  36,69 Nee
109 Personenauto's (personeel/bezoekers)     170863,12     563362,13     0,75      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  32,39  31,25  36,69 Nee
110 Personenauto's (personeel/bezoekers)     170854,22     563356,11     0,75      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  32,39  31,25  36,69 Nee
111 Personenauto's (personeel/bezoekers)     170840,43     563365,24     0,75      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  32,39  31,25  36,69 Nee
112 Tractor (beheer en onderhoud)     170851,86     563361,57     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  18,92  18,57 -- Nee

113 Tractor (beheer en onderhoud)     170947,22     563319,28     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  18,92  18,57 -- Nee
114 Tractor (beheer en onderhoud)     170804,18     563308,50     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  18,92  18,57 -- Nee
115 Tractor (beheer en onderhoud)     170983,85     563259,56     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  18,92  18,57 -- Nee
116 Tractor (beheer en onderhoud)     170784,84     563270,50     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  18,92  18,57 -- Nee
117 Tractor (beheer en onderhoud)     170867,69     563212,94     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  18,92  18,57 -- Nee

118 Tankwgn (aan-/afv.drijfmest)     170841,43     563367,85     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  35,37 -- -- Nee
119 Tankwgn (aan-/afv.drijfmest)     170860,30     563360,51     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  35,37 -- -- Nee
120 Tankwgn (aan-/afv.drijfmest)     170876,10     563354,14     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  35,37 -- -- Nee
121 Tankwgn (aan-/afv.drijfmest)     170891,66     563346,56     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  35,37 -- -- Nee
122 Tankwgn (aan-/afv.drijfmest)     170901,26     563340,27     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  35,37 -- -- Nee

123 Tankwgn (aan-/afv.drijfmest)     170877,95     563350,59     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  35,37 -- -- Nee
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124 Tankwgn (aan-/afv.drijfmest)     170862,55     563355,43     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  35,37 -- -- Nee
125 Tankwgn (aan-/afv.drijfmest)     170843,52     563356,16     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  35,37 -- -- Nee
126 Tankwgn (aan-/afv.drijfmest)     170839,89     563366,24     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  35,37 -- -- Nee
127 Tankwgn (aan-/afv.drijfmest)     170787,14     563277,41     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  30,68 -- -- Nee
128 Tankwgn (aan-/afv.drijfmest)     170813,73     563262,38     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  30,68 -- -- Nee

129 Tankwgn (aan-/afv.drijfmest)     170839,08     563251,39     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  30,68 -- -- Nee
130 Tankwgn (aan-/afv.drijfmest)     170865,19     563236,22     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  30,68 -- -- Nee
131 Tankwgn (aan-/afv.drijfmest)     170872,55     563220,43     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  30,68 -- -- Nee
132 Tankwgn (aan-/afv.drijfmest)     170856,26     563206,83     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  30,68 -- -- Nee
133 Tankwgn (aan-/afv.drijfmest)     170830,49     563219,71     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  30,68 -- -- Nee

134 Tankwgn (aan-/afv.drijfmest)     170805,25     563232,06     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  30,68 -- -- Nee
135 Tankwgn (aan-/afv.drijfmest)     170780,55     563244,59     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  30,68 -- -- Nee
136 Vrachtwgn (aanv.droge stof)     170782,00     563264,11     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  33,36 -- -- Nee
137 Vrachtwgn (aanv.droge stof)     170795,44     563255,63     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  33,36 -- -- Nee
138 Vrachtwgn (aanv.droge stof)     170809,66     563248,58     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  33,36 -- -- Nee

139 Vrachtwgn (aanv.droge stof)     170824,01     563241,54     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  33,36 -- -- Nee
140 Vrachtwgn (aanv.droge stof)     170838,36     563234,10     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  33,36 -- -- Nee
141 Vrachtwgn (aanv.droge stof)     170852,71     563226,80     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  33,36 -- -- Nee
142 Vrachtwgn (aanv.brijvoer)     170797,79     563270,48     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  31,93 -- -- Nee
143 Vrachtwgn (aanv.brijvoer)     170825,69     563256,28     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  31,93 -- -- Nee

144 Vrachtwgn (aanv.brijvoer)     170855,85     563241,70     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  31,93 -- -- Nee
145 Vrachtwgn (aanv.brijvoer)     170877,63     563231,20     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  31,93 -- -- Nee
146 Vrachtwgn (aanv.brijvoer)     170866,01     563207,00     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  31,93 -- -- Nee
147 Vrachtwgn (aanv.brijvoer)     170842,36     563213,29     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  31,93 -- -- Nee
148 Vrachtwgn (aanv.brijvoer)     170816,52     563226,55     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  31,93 -- -- Nee

149 Vrachtwgn (aanv.brijvoer)     170791,23     563238,99     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  31,93 -- -- Nee
150 Vrachtwgn (aanv.brijvoer)     170777,42     563245,83     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  31,93 -- -- Nee
151 Overpompen brijvoer     170860,21     563239,08     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  14,15 -- -- Nee
152 Verreiker (vullen mengbak)     170957,18     563221,89     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  21,93 -- -- Nee
153 Verreiker (vullen mengbak)     170970,54     563252,73     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  21,93 -- -- Nee

154 Verreiker (vullen mengbak)     170939,69     563268,18     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  21,93 -- -- Nee
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155 Verreiker (vullen mengbak)     170899,92     563275,86     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  21,93 -- -- Nee
156 Verreiker (vullen mengbak)     170886,24     563249,70     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  21,93 -- -- Nee
157 Verreiker (vullen mengbak)     170876,99     563235,96     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  21,93 -- -- Nee
158 Mengbak (transport te vergisten mat.)     170871,02     563237,80     2,60      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- Nee
159 Mengbak (samenstellen voermenu)     170872,76     563237,01     2,60      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- Nee

160 Co-producten; overheaddeur noord     170837,24     563274,19     3,00      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00   2,11 -- -- Ja
161 Co-producten; gevel noord     170846,09     563269,71     3,00      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00   2,11 -- -- Ja
162 Co-producten; gevel oost     170849,30     563259,97     3,00      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00   2,11 -- -- Ja
163 Co-producten; gevel zuid     170835,72     563257,75     3,00      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00   2,11 -- -- Ja
164 Co-producten; dakvlak noord     170841,30     563269,51     3,00      0,00 Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00   2,11 -- -- Nee

165 Co-producten; dakvlak zuid     170837,53     563261,79     3,00      0,00 Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00   2,11 -- -- Nee
166 Vrachtwgn (aanv.co-producten)     170788,83     563274,35     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,37 -- -- Nee
167 Vrachtwgn (aanv.co-producten)     170811,14     563263,28     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,37 -- -- Nee
168 Vrachtwgn (aanv.co-producten)     170835,66     563250,56     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,37 -- -- Nee
169 Vrachtwgn (aanv.co-producten)     170862,03     563236,91     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,37 -- -- Nee

170 Vrachtwgn (aanv.co-producten)     170876,90     563229,24     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,37 -- -- Nee
171 Vrachtwgn (aanv.co-producten)     170861,81     563205,32     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,37 -- -- Nee
172 Vrachtwgn (aanv.co-producten)     170835,84     563216,82     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,37 -- -- Nee
173 Vrachtwgn (aanv.co-producten)     170809,36     563230,17     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,37 -- -- Nee
174 Vrachtwgn (aanv.co-producten)     170782,87     563243,20     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,37 -- -- Nee

176 Pasteurisatieruimte; gevel west     170873,06     563269,23     2,50      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00   6,02   6,02   6,02 Ja
177 Pasteurisatieruimte; gevel noord     170875,24     563269,94     2,50      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00   6,02   6,02   6,02 Ja
178 Pasteurisatieruimte; gevel zuid     170873,58     563260,65     2,50      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00   6,02   6,02   6,02 Ja
179 Pasteurisatieruimte; gevel west     170872,44     563262,43     2,50      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00   6,02   6,02   6,02 Ja
180 Pasteurisatieruimte; dakvlak     170875,04     563264,95     3,80      0,00 Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00   6,02   6,02   6,02 Ja

181 Pasteurisatieruimte; mestscheider     170873,20     563265,12     4,30      0,00 Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00 -- -- -- Nee
182 Verreiker (overslag digistaat)     170864,46     563272,35     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  17,16 -- -- Nee
183 Verreiker (overslag digistaat)     170836,21     563277,97     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  17,16 -- -- Nee
184 Verreiker (overslag digistaat)     170809,41     563298,24     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  17,16 -- -- Nee
185 Verreiker (overslag digistaat)     170832,95     563299,99     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  17,16 -- -- Nee

186 Biogasblower     170889,20     563266,10     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee
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187 WKK-loods; gevel noord     170863,37     563255,52     2,80      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja
188 WKK-loods; gevel noord     170868,59     563252,91     2,80      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja
189 WKK-loods; open roosters     170863,69     563255,38     3,50      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja
190 WKK-loods; overheadeur (gesloten)     170867,86     563253,24     2,70      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja
191 WKK-loods; gevel oost     170871,03     563246,10     3,50      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja

192 WKK-loods; gevel zuid     170863,88     563243,63     2,00      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja
193 WKK-loods; gevel zuid     170858,61     563246,22     2,00      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja
194 WKK-loods; gevel west     170856,53     563253,47     3,50      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja
195 WKK-loods; dakvlak noord     170862,41     563253,70     4,30      0,00 Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee
196 WKK-loods; dakvlak noord     170867,72     563251,23     4,30      0,00 Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee

197 WKK-loods; dakvlak zuid     170859,36     563249,99     4,30      0,00 Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee
198 WKK-loods; dakvlak zuid     170866,02     563246,94     4,30      0,00 Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee
199 WKK-loods; rooster     170855,07     563250,69     2,20      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee
200 WKK-loods; rooster     170855,94     563252,47     2,20      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja
201 WKK-loods; rooster     170856,92     563254,32     2,20      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja

202 WKK-loods; koeler     170856,90     563249,01     5,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- Nee
202 WKK-loods; koeler     170857,71     563250,85     5,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- Nee
203 WKK-loods; koeler     170860,05     563247,26     5,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- Nee
203 WKK-loods; koeler     170861,09     563249,43     5,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- Nee
204 WKK-loods; koeler     170863,19     563245,67     5,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- Nee

204 WKK-loods; koeler     170864,20     563247,69     5,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- Nee
205 WKK-loods; koeler     170866,37     563244,00     5,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- Nee
205 WKK-loods; koeler     170867,45     563246,10     5,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- Nee
206 WKK-loods; schoorsteen zuid     170854,74     563250,66     7,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee
207 WKK-loods; schoorsteen noord     170855,80     563252,89     7,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee

208 WKK-loods; schoorsteen noord     170856,98     563255,21     7,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee
209 WKK-loods; biogasinstallatie     170854,01     563255,50     2,60      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee
210 WKK-loods; biogasinstallatie     170851,38     563256,97     2,60      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee
211 Tractor (uitrijden mest)     170869,98     563216,69     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  33,08  33,98 -- Nee
212 Tractor (uitrijden mest)     170853,71     563208,04     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  33,08  33,98 -- Nee

213 Tractor (uitrijden mest)     170827,09     563221,60     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  33,08  33,98 -- Nee
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Dossiernr.: 2012-FR-026Mts. Schaap, Kilewierwei 1 te Tirns
Bijlage 6Invoergegevens berekening - Bronnen - Voornemen

Model: LAr,LT / LAmax
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Hoogte Maaiveld Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl.
215 Tractor (uitrijden mest)     170801,49     563234,15     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  33,08  33,98 -- Nee
216 Tractor (uitrijden mest)     170786,75     563241,10     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  33,08  33,98 -- Nee
217 Tractor (overpompen mest)     170876,59     563224,48     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  11,14  13,80 -- Nee
218 WKK-loods; drooginstall. (inlaatrooster)     170840,69     563272,44     2,00      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja
219 WKK-loods; drooginstall. (inlaatrooster)     170843,94     563270,80     2,00      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja

220 WKK-loods; drooginstall. (inlaatrooster)     170846,97     563269,26     2,00      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja
221 WKK-loods; drooginstall. (inlaatrooster)     170850,00     563267,73     2,00      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja
222 WKK-loods; drooginstall. (uitlaatrooster)     170829,61     563269,15     6,00      0,00 Normale puntbron 208,00 180,00   0,00   0,00   0,00 Ja
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Dossiernr.: 2012-FR-026Mts. Schaap, Kilewierwei 1 te Tirns
Bijlage 6Invoergegevens berekening - Bronvermogens - Voornemen

Model: LAr,LT / LAmax
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal
001 Melkveestal; open gvl noord (stal)   44,70   62,20   84,50   88,90   95,70  101,80   99,20   90,30   85,80  104,72
002 Melkveestal; open gvl noord (stal)   44,70   62,20   84,50   88,90   95,70  101,80   99,20   90,30   85,80  104,72
003 Melkveestal; open gvl noord (stal)   44,70   62,20   84,50   88,90   95,70  101,80   99,20   90,30   85,80  104,72
004 Melkveestal; open gvl oost (stal)   39,30   56,80   79,10   83,50   90,30   96,40   93,80   84,90   80,40   99,32
005 Melkveestal; open gvl oost (stal)   39,30   56,80   79,10   83,50   90,30   96,40   93,80   84,90   80,40   99,32

006 Melkveestal; open gvl zuid (stal)   44,70   62,20   84,50   88,90   95,70  101,80   99,20   90,30   85,80  104,72
007 Melkveestal; open gvl zuid (stal)   44,70   62,20   84,50   88,90   95,70  101,80   99,20   90,30   85,80  104,72
008 Melkveestal; open gvl zuid (stal)   44,70   62,20   84,50   88,90   95,70  101,80   99,20   90,30   85,80  104,72
009 Melkveestal; open nok (stal)   34,60   52,10   74,40   78,80   85,60   91,70   89,10   80,20   75,70   94,62
010 Melkveestal; open nok (stal)   34,60   52,10   74,40   78,80   85,60   91,70   89,10   80,20   75,70   94,62

011 Melkveestal; open nok (stal)   34,60   52,10   74,40   78,80   85,60   91,70   89,10   80,20   75,70   94,62
012 Melkveestal; open gvl noord (melklok.) -- --   74,50   78,50   82,50   83,50   81,50   80,50 --   88,77
013 Melkveestal; open gvl noord (melklok.) -- --   74,50   78,50   82,50   83,50   81,50   80,50 --   88,77
014 Melkveestal; open gvl zuid (melklok.) -- --   74,50   78,50   82,50   83,50   81,50   80,50 --   88,77
015 Melkveestal; open gvl zuid (melklok.) -- --   74,50   78,50   82,50   83,50   81,50   80,50 --   88,77

016 Melkveestal; open nok (melklok.) -- --   68,70   72,70   76,70   77,70   75,70   74,70 --   82,97
017 Melkveestal; open nok (melklok.) -- --   68,70   72,70   76,70   77,70   75,70   74,70 --   82,97
018 Melkveestal; overh.deur west (open)   38,40   55,90   78,20   82,60   89,40   95,50   92,90   84,00   79,50   98,42
019 Melkveestal; overh.deur west (dicht) -- --   58,30   56,30   55,30   59,30   52,30   45,30 --   63,97
020 Melkveestal; raam west (melklok.) -- --   49,10   49,10   50,10   47,10   43,10   46,10 --   55,77

021 Melkveestal; deur west (melklok.) -- --   46,20   46,20   51,20   51,20   45,20   44,20 --   56,09
022 Melkveestal; raam west (melklok.) -- --   49,10   49,10   50,10   47,10   43,10   46,10 --   55,77
023 Melkveestal; rooster koeling -- --   65,70   69,70   73,70   74,70   72,70   71,70 --   79,97
024 Vrachtwgn (aan-/afv.melkrundvee)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
025 Vrachtwgn (aan-/afv.melkrundvee)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01

026 Vrachtwgn (aan-/afv.melkrundvee)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
027 Vrachtwgn (aan-/afv.melkrundvee)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
028 Vrachtwgn (aan-/afv.melkrundvee)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
029 Vrachtwgn (aan-/afv.melkrundvee)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
030 Vrachtwgn (aan-/afv.melkrundvee)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01

031 Vrachtwgn (aan-/afv.melkrundvee)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
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Dossiernr.: 2012-FR-026Mts. Schaap, Kilewierwei 1 te Tirns
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Model: LAr,LT / LAmax
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal
032 Tractor (aan-/afv.jongvee)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
033 Tractor (aan-/afv.jongvee)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
034 Tractor (aan-/afv.jongvee)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
035 Tractor (aan-/afv.jongvee)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
036 Tractor (aan-/afv.jongvee)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60

037 Tractor (aan-/afv.jongvee)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
038 Tractor (aan-/afv.jongvee)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
039 Tractor (aan-/afv.jongvee)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
040 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
041 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60

042 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
043 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
044 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
045 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
046 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60

047 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
048 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
049 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
050 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
051 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60

052 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
053 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
054 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
055 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
056 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60

057 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
058 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
059 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
059 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
060 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60

061 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
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Naam Omschr. Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal
062 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
063 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
064 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
065 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
066 Tractor (lossen)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60

067 Tractor (lossen)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
068 Tractor (lossen)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
069 Tractor (lossen)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
070 Tractor (lossen)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
071 Tractor (lossen)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60

072 Verreiker (inrijden/verdichten)   70,80   82,10   84,40   88,90   95,50   98,10   99,10   96,90   84,60  103,90
073 Verreiker (inrijden/verdichten)   70,80   82,10   84,40   88,90   95,50   98,10   99,10   96,90   84,60  103,90
074 Verreiker (inrijden/verdichten)   70,80   82,10   84,40   88,90   95,50   98,10   99,10   96,90   84,60  103,90
075 Verreiker (inrijden/verdichten)   70,80   82,10   84,40   88,90   95,50   98,10   99,10   96,90   84,60  103,90
076 Verreiker (inrijden/verdichten)   70,80   82,10   84,40   88,90   95,50   98,10   99,10   96,90   84,60  103,90

077 Verreiker (inrijden/verdichten)   70,80   82,10   84,40   88,90   95,50   98,10   99,10   96,90   84,60  103,90
078 Verreiker (inrijden/verdichten)   70,80   82,10   84,40   88,90   95,50   98,10   99,10   96,90   84,60  103,90
079 Vrachtwgn (aanv.krachtvoer)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
080 Vrachtwgn (aanv.krachtvoer)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
081 Vrachtwgn (aanv.krachtvoer)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01

082 Vrachtwgn (aanv.krachtvoer)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
083 Pneumatisch lossen krachtvoer   65,00   73,00   83,00   88,00  103,00  100,00  102,00  103,00  101,00  108,99
084 Tankwgn (aanv.krachtvoer)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
085 Tankwgn (aanv.krachtvoer)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
086 Tankwgn (aanv.krachtvoer)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01

087 Tankwgn (aanv.krachtvoer)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
088 Tankwgn (aanv.krachtvoer)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
089 Verreiker (voerbeurt)   70,80   82,10   84,40   88,90   95,50   98,10   99,10   96,90   84,60  103,90
090 Verreiker (voerbeurt)   70,80   82,10   84,40   88,90   95,50   98,10   99,10   96,90   84,60  103,90
091 Verreiker (voerbeurt)   70,80   82,10   84,40   88,90   95,50   98,10   99,10   96,90   84,60  103,90

092 Verreiker (voerbeurt)   70,80   82,10   84,40   88,90   95,50   98,10   99,10   96,90   84,60  103,90
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093 Verreiker (voerbeurt)   70,80   82,10   84,40   88,90   95,50   98,10   99,10   96,90   84,60  103,90
094 Verreiker (voerbeurt)   70,80   82,10   84,40   88,90   95,50   98,10   99,10   96,90   84,60  103,90
095 Mestpomp afvoer drijfmest   33,50   45,10   55,20   62,10   68,60   79,30   78,20   73,30   63,50   82,65
096 Tankwgn (afv.melk)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
097 Tankwgn (afv.melk)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01

098 Tankwgn (afv.melk)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
099 Tankwgn (afv.melk)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
100 Tankwgn (afv.melk)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
101 Overpompen van melk   52,00   59,90   67,70   75,90   77,50   80,60   80,10   79,60   79,20   86,93
102 Vrachtwgn (afv.vaste mest)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01

103 Vrachtwgn (afv.vaste mest)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
104 Vrachtwgn (afv.vaste mest)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
105 Vrachtwgn (overslag vaste mest)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
106 Hogedrukspuit   50,50   59,60   73,80   81,50   88,50   92,20   92,10   92,40   92,70   98,90
107 Personenauto's (personeel/bezoekers)   52,80   79,50   75,00   77,60   80,40   84,40   82,20   76,00   65,10   88,88

108 Personenauto's (personeel/bezoekers)   52,80   79,50   75,00   77,60   80,40   84,40   82,20   76,00   65,10   88,88
109 Personenauto's (personeel/bezoekers)   52,80   79,50   75,00   77,60   80,40   84,40   82,20   76,00   65,10   88,88
110 Personenauto's (personeel/bezoekers)   52,80   79,50   75,00   77,60   80,40   84,40   82,20   76,00   65,10   88,88
111 Personenauto's (personeel/bezoekers)   52,80   79,50   75,00   77,60   80,40   84,40   82,20   76,00   65,10   88,88
112 Tractor (beheer en onderhoud)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60

113 Tractor (beheer en onderhoud)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
114 Tractor (beheer en onderhoud)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
115 Tractor (beheer en onderhoud)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
116 Tractor (beheer en onderhoud)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
117 Tractor (beheer en onderhoud)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60

118 Tankwgn (aan-/afv.drijfmest)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
119 Tankwgn (aan-/afv.drijfmest)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
120 Tankwgn (aan-/afv.drijfmest)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
121 Tankwgn (aan-/afv.drijfmest)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
122 Tankwgn (aan-/afv.drijfmest)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01

123 Tankwgn (aan-/afv.drijfmest)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
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Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal
124 Tankwgn (aan-/afv.drijfmest)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
125 Tankwgn (aan-/afv.drijfmest)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
126 Tankwgn (aan-/afv.drijfmest)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
127 Tankwgn (aan-/afv.drijfmest)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
128 Tankwgn (aan-/afv.drijfmest)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01

129 Tankwgn (aan-/afv.drijfmest)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
130 Tankwgn (aan-/afv.drijfmest)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
131 Tankwgn (aan-/afv.drijfmest)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
132 Tankwgn (aan-/afv.drijfmest)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
133 Tankwgn (aan-/afv.drijfmest)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01

134 Tankwgn (aan-/afv.drijfmest)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
135 Tankwgn (aan-/afv.drijfmest)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
136 Vrachtwgn (aanv.droge stof)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
137 Vrachtwgn (aanv.droge stof)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
138 Vrachtwgn (aanv.droge stof)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01

139 Vrachtwgn (aanv.droge stof)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
140 Vrachtwgn (aanv.droge stof)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
141 Vrachtwgn (aanv.droge stof)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
142 Vrachtwgn (aanv.brijvoer)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
143 Vrachtwgn (aanv.brijvoer)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01

144 Vrachtwgn (aanv.brijvoer)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
145 Vrachtwgn (aanv.brijvoer)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
146 Vrachtwgn (aanv.brijvoer)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
147 Vrachtwgn (aanv.brijvoer)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
148 Vrachtwgn (aanv.brijvoer)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01

149 Vrachtwgn (aanv.brijvoer)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
150 Vrachtwgn (aanv.brijvoer)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
151 Overpompen brijvoer   72,00   83,00   90,00   94,00   95,00  100,00  102,00  103,00  101,00  108,15
152 Verreiker (vullen mengbak)   70,80   82,10   84,40   88,90   95,50   98,10   99,10   96,90   84,60  103,90
153 Verreiker (vullen mengbak)   70,80   82,10   84,40   88,90   95,50   98,10   99,10   96,90   84,60  103,90

154 Verreiker (vullen mengbak)   70,80   82,10   84,40   88,90   95,50   98,10   99,10   96,90   84,60  103,90
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Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
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155 Verreiker (vullen mengbak)   70,80   82,10   84,40   88,90   95,50   98,10   99,10   96,90   84,60  103,90
156 Verreiker (vullen mengbak)   70,80   82,10   84,40   88,90   95,50   98,10   99,10   96,90   84,60  103,90
157 Verreiker (vullen mengbak)   70,80   82,10   84,40   88,90   95,50   98,10   99,10   96,90   84,60  103,90
158 Mengbak (transport te vergisten mat.) -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
159 Mengbak (samenstellen voermenu) -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

160 Co-producten; overheaddeur noord -- --   57,70   55,70   54,70   58,70   51,70   44,70 --   63,37
161 Co-producten; gevel noord -- --   67,20   66,20   59,20   54,20   50,20   46,20 --   70,28
162 Co-producten; gevel oost -- --   69,00   68,00   61,00   56,00   52,00   48,00 --   72,08
163 Co-producten; gevel zuid -- --   67,30   66,30   59,30   54,30   50,30   46,30 --   70,38
164 Co-producten; dakvlak noord -- --   57,70   66,70   59,70   54,70   50,70   46,70 --   68,23

165 Co-producten; dakvlak zuid -- --   72,80   71,80   64,80   59,80   55,80   51,80 --   75,88
166 Vrachtwgn (aanv.co-producten)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
167 Vrachtwgn (aanv.co-producten)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
168 Vrachtwgn (aanv.co-producten)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
169 Vrachtwgn (aanv.co-producten)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01

170 Vrachtwgn (aanv.co-producten)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
171 Vrachtwgn (aanv.co-producten)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
172 Vrachtwgn (aanv.co-producten)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
173 Vrachtwgn (aanv.co-producten)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
174 Vrachtwgn (aanv.co-producten)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01

176 Pasteurisatieruimte; gevel west   38,30   48,80   44,70   50,60   54,40   48,00   47,00   33,90   22,80   57,91
177 Pasteurisatieruimte; gevel noord   37,20   47,70   43,60   49,50   53,30   46,90   45,90   32,80   21,70   56,81
178 Pasteurisatieruimte; gevel zuid   38,70   49,20   45,10   51,00   54,80   48,40   47,40   34,30   23,20   58,31
179 Pasteurisatieruimte; gevel west   36,20   46,70   42,60   48,50   52,30   45,90   44,90   31,80   20,70   55,81
180 Pasteurisatieruimte; dakvlak   42,80   53,30   49,20   55,10   58,90   52,50   51,50   38,40   27,30   62,41

181 Pasteurisatieruimte; mestscheider -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
182 Verreiker (overslag digistaat)   70,80   82,10   84,40   88,90   95,50   98,10   99,10   96,90   84,60  103,90
183 Verreiker (overslag digistaat)   70,80   82,10   84,40   88,90   95,50   98,10   99,10   96,90   84,60  103,90
184 Verreiker (overslag digistaat)   70,80   82,10   84,40   88,90   95,50   98,10   99,10   96,90   84,60  103,90
185 Verreiker (overslag digistaat)   70,80   82,10   84,40   88,90   95,50   98,10   99,10   96,90   84,60  103,90

186 Biogasblower   39,40   44,10   61,10   69,80   66,90   69,20   68,70   53,90   47,40   75,02
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187 WKK-loods; gevel noord   52,30   67,30   66,60   68,40   64,10   60,30   53,40   49,30   43,50   73,22
188 WKK-loods; gevel noord   52,30   67,30   66,60   68,40   64,10   60,30   53,40   49,30   43,50   73,22
189 WKK-loods; open roosters   47,50   67,50   71,80   79,60   78,30   76,50   72,60   68,50   62,70   84,00
190 WKK-loods; overheadeur (gesloten)   44,90   59,90   58,20   60,00   53,70   54,90   46,00   35,90   30,10   65,13
191 WKK-loods; gevel oost   54,90   69,90   69,20   71,00   66,70   62,90   56,00   51,90   46,10   75,82

192 WKK-loods; gevel zuid   52,70   67,70   67,00   68,80   64,50   60,70   53,80   49,70   43,90   73,62
193 WKK-loods; gevel zuid   52,70   67,70   67,00   68,80   64,50   60,70   53,80   49,70   43,90   73,62
194 WKK-loods; gevel west   54,40   69,40   68,70   70,50   66,20   62,40   55,50   51,40   45,60   75,32
195 WKK-loods; dakvlak noord   52,70   65,70   63,00   61,80   56,50   55,70   50,80   42,70   36,90   69,23
196 WKK-loods; dakvlak noord   52,70   65,70   63,00   61,80   56,50   55,70   50,80   42,70   36,90   69,23

197 WKK-loods; dakvlak zuid   56,60   69,60   66,90   65,70   60,40   59,60   54,70   46,60   40,80   73,13
198 WKK-loods; dakvlak zuid   56,60   69,60   66,90   65,70   60,40   59,60   54,70   46,60   40,80   73,13
199 WKK-loods; rooster   49,00   69,10   69,90   71,70   69,00   68,30   65,50   60,30   57,10   77,21
200 WKK-loods; rooster   49,00   69,10   69,90   71,70   69,00   68,30   65,50   60,30   57,10   77,21
201 WKK-loods; rooster   49,00   69,10   69,90   71,70   69,00   68,30   65,50   60,30   57,10   77,21

202 WKK-loods; koeler   57,00   82,10   85,20   86,40   84,40   81,70   76,50   69,50   66,20   91,50
202 WKK-loods; koeler   57,00   68,30   76,60   76,90   77,40   77,80   74,70   68,70   66,20   84,12
203 WKK-loods; koeler   57,00   68,30   76,60   76,90   77,40   77,80   74,70   68,70   66,20   84,12
203 WKK-loods; koeler   57,00   82,10   85,20   86,40   84,40   81,70   76,50   69,50   66,20   91,50
204 WKK-loods; koeler   57,00   68,30   76,60   76,90   77,40   77,80   74,70   68,70   66,20   84,12

204 WKK-loods; koeler   57,00   82,10   85,20   86,40   84,40   81,70   76,50   69,50   66,20   91,50
205 WKK-loods; koeler   57,00   68,30   76,60   76,90   77,40   77,80   74,70   68,70   66,20   84,12
205 WKK-loods; koeler   57,00   82,10   85,20   86,40   84,40   81,70   76,50   69,50   66,20   91,50
206 WKK-loods; schoorsteen zuid   64,10   85,10   83,40   82,00   80,00   76,90   73,90   69,60   66,70   89,50
207 WKK-loods; schoorsteen noord   64,50   85,90   76,00   63,30   63,50   68,20   62,70   58,40   54,30   86,49

208 WKK-loods; schoorsteen noord   64,50   85,90   76,00   63,30   63,90   68,20   62,70   58,40   54,30   86,49
209 WKK-loods; biogasinstallatie -- -- -- -- --   75,00 -- -- --   75,00
210 WKK-loods; biogasinstallatie -- -- -- -- --   75,00 -- -- --   75,00
211 Tractor (uitrijden mest)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
212 Tractor (uitrijden mest)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60

213 Tractor (uitrijden mest)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
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215 Tractor (uitrijden mest)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
216 Tractor (uitrijden mest)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
217 Tractor (overpompen mest)   73,00   77,00   80,00   97,00   99,00  105,00  102,00  100,00   97,00  108,79
218 WKK-loods; drooginstall. (inlaatrooster)   51,80   63,10   69,40   63,70   57,20   56,60   53,50   47,50   45,00   71,63
219 WKK-loods; drooginstall. (inlaatrooster)   51,80   63,10   69,40   63,70   57,20   56,60   53,50   47,50   45,00   71,63

220 WKK-loods; drooginstall. (inlaatrooster)   51,80   63,10   69,40   63,70   57,20   56,60   53,50   47,50   45,00   71,63
221 WKK-loods; drooginstall. (inlaatrooster)   51,80   63,10   69,40   63,70   57,20   56,60   53,50   47,50   45,00   71,63
222 WKK-loods; drooginstall. (uitlaatrooster)   66,90   76,90   78,00   73,20   64,20   60,50   55,30   40,30   45,00   81,52
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Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 X-n Y-n H-1 H-n Refl.L 500 Refl.R 500 Cp Vormpunten
001 Wand sleufsilo Polylijn     170834,92     563328,70     170870,61     563310,69     2,90     2,90 0,80 0,80 0 dB           2
002 Wand sleufsilo Polylijn     170834,11     563326,51     170869,63     563308,37     2,90     2,90 0,80 0,80 0 dB           2
003 Wand sleufsilo Polylijn     170830,15     563319,26     170865,95     563301,21     2,90     2,90 0,80 0,80 0 dB           2
004 Wand sleufsilo Polylijn     170828,59     563316,68     170815,49     563291,49     2,90     2,90 0,80 0,80 0 dB           4
005 Wand sleufsilo Polylijn     170825,31     563310,48     170864,33     563290,63     2,90     2,90 0,80 0,80 0 dB           2

006 Wand sleufsilo Polylijn     170820,28     563301,04     170859,65     563281,35     2,90     2,90 0,80 0,80 0 dB           2
007 Wand sleufsilo Polylijn     170983,66     563244,72     170953,16     563259,93     2,90     2,90 0,80 0,80 0 dB           4
007 Wand Pasteurisatiehok Polylijn     170871,06     563268,12     170869,44     563264,66     1,70     1,70 0,80 0,80 0 dB           6
008 Wand sleufsilo Polylijn     170918,91     563174,27     170960,53     563256,38     2,90     2,90 0,80 0,80 0 dB           2
009 Wand sleufsilo Polylijn     170926,46     563170,36     170968,08     563252,47     2,90     2,90 0,80 0,80 0 dB           2

010 Wand sleufsilo Polylijn     170975,69     563248,75     170933,89     563166,66     2,90     2,90 0,80 0,80 0 dB           2
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Naam Omschr. X Y Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Maaiveld Gevel
Ref-1 Referentiepunt 1; Vergunning 09-12-2003     170815,43     563401,12      1,50      5,00      1,80 -- -- --      0,00 Ja
Ref-2 Referentiepunt 2; Vergunning 09-12-2003     170933,44     563430,31      1,50      5,00      1,80 -- -- --      0,00 Ja
Ref-3 Referentiepunt 3; Vergunning 09-12-2003     170947,69     563286,77 -- -- -- -- -- --      0,00 Ja
001 50 meter (N)     170925,38     563438,68      1,50      5,00 -- -- -- --      0,00 Ja
002 50 meter (NO)     171012,76     563397,47      1,50      5,00 -- -- -- --      0,00 Ja

003 50 meter (O)     171028,61     563231,63      1,50      5,00 -- -- -- --      0,00 Ja
004 50 meter (ZO)     170938,37     563101,30      1,50      5,00 -- -- -- --      0,00 Ja
005 50 meter (ZW)     170746,89     563191,12      1,50      5,00 -- -- -- --      0,00 Ja
006 50 meter (W)     170758,32     563367,28      1,50      5,00 -- -- -- --      0,00 Ja
007 (Woon-)bestemming Ringdijk 3     170652,22     563442,05      1,50      5,00 -- -- -- --      0,00 Ja

008 (Woon-)bestemming Ringdijk 5     170752,19     563489,03      1,50      5,00 -- -- -- --      0,00 Ja
009 (Woon-)bestemming Ringdijk 2     170861,62     563521,30      1,50      5,00 -- -- -- --      0,00 Ja
010 (Woon-)bestemming Thaborwei 6     171079,05     563520,31      1,50      5,00 -- -- -- --      0,00 Ja



Dossiernr.: 2012-FR-026Mts. Schaap, Kilewierwei 1 te Tirns
Bijlage 6Invoergegevens berekening - Bodemgebieden - Maximale invulling

Model: LAr,LT / LAmax
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 Bf Vormpunten
001 Wegen-waterlopen Polygoon     170436,13     563315,50 0,00         167
002 Wegen-waterlopen Polygoon     170891,17     563351,61 0,00          43
003 Wegen-waterlopen Polygoon     170895,13     563500,73 0,00         167
004 Terreinverharding Mts. Schaap Polygoon     170777,29     563248,58 0,00          37
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Dossiernr.: 2012-FR-026Mts. Schaap, Kilewierwei 1 te Tirns
Bijlage 6Invoergegevens berekening - Hoogtelijnen - Maximale invulling

Model: LAr,LT / LAmax
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 X-n Y-n H-1 H-n Vormpunten
001 Terreigrens (volgens opgave Schaap) Polylijn     170841,60     563423,25     170841,99     563423,09     0,00     0,00           9
002 Locatie mestzak Polylijn     170864,81     563199,56     170864,81     563199,56     0,00     0,00           5



Dossiernr.: 2012-FR-026Mts. Schaap, Kilewierwei 1 te Tirns
Bijlage 6Invoergegevens berekening - Gebouwen - Maximale invulling

Model: LAr,LT / LAmax
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Refl. 1k Cp
001 (Woon-) bestemming Ringdijk 1a Polygoon     170604,82     563433,01     7,00      0,00 0,80 0 dB
002 (Woon-) bestemming Ringdijk 3 Polygoon     170643,04     563447,54     7,00      0,00 0,80 0 dB
003 (Woon-) bestemming Ringdijk 5 Polygoon     170745,28     563484,96     7,00      0,00 0,80 0 dB
004 (Woon-) bestemming Ringdijk 2 Polygoon     170855,19     563530,76     7,00      0,00 0,80 0 dB
005 (Woon-) bestemming Ringdijk 4 Polygoon     170871,67     563538,28     7,00      0,00 0,80 0 dB

006 (Woon-) bestemming Ringdijk 6 Polygoon     170887,29     563545,39     7,00      0,00 0,80 0 dB
007 (Woon-) bestemming Thaborwei 6 Polygoon     171073,71     563523,50     7,00      0,00 0,80 0 dB
008 Stelpboerderij; onderbouw Polygoon     170855,41     563369,43     3,50      0,00 0,80 0 dB
009 Stelpboerderij; daklijn Rechthoek     170861,63     563370,34     9,00      0,00 0,80 0 dB
010 Stelpboerderij; nok Rechthoek     170866,44     563371,11    13,50      0,00 0,20 2 dB

011 Loopstal; onderbouw Polygoon     170835,00     563329,16     4,50      0,00 0,80 0 dB
012 Loopstal; daklijn Polygoon     170838,56     563336,32     8,00      0,00 0,80 0 dB
013 Loopstal; daklijn Polygoon     170955,23     563283,35    10,70      0,00 0,80 0 dB
014 Loopstal; nok Polygoon     170840,79     563340,72    10,00      0,00 0,20 2 dB
015 Loopstal; nok Polygoon     170871,37     563331,03    12,00      0,00 0,20 2 dB

016 Voersilo Polygoon     170953,80     563273,72     8,00      0,00 0,80 0 dB
017 Voersilo Polygoon     170955,24     563276,53     8,00      0,00 0,80 0 dB
018 Voersilo Polygoon     170956,66     563279,57     8,00      0,00 0,80 0 dB
019 Melktank Polygoon     170836,77     563333,37     5,50      0,00 0,80 0 dB
020 Navergister Polygoon     170897,31     563280,86     5,00      0,00 0,80 0 dB

021 Navergister Polygoon     170892,51     563280,94     6,80      0,00 0,80 0 dB
022 Buffertank mestscheider Polygoon     170878,89     563268,30     5,00      0,00 0,80 0 dB
023 Vergister Polygoon     170888,27     563261,13    10,30      0,00 0,80 0 dB
024 Vergister Polygoon     170928,86     563262,75     5,00      0,00 0,80 0 dB
025 Vergister Polygoon     170922,45     563262,54     8,30      0,00 0,80 0 dB

026 mestopslag Rechthoek     170932,19     563220,66     1,90      0,00 0,80 0 dB
027 Biogast Rechthoek     170847,72     563251,96     2,50      0,00 0,80 0 dB
028 Biogast Rechthoek     170850,31     563250,70     2,50      0,00 0,80 0 dB
029 WKK-loods Polygoon     170854,15     563248,62     3,00      0,00 0,80 0 dB
030 WKK-loods Polygoon     170855,24     563250,78     4,20      0,00 0,80 0 dB

031 WKK-loods (nok) Polygoon     170857,50     563255,31     5,90      0,00 0,20 2 dB
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Dossiernr.: 2012-FR-026Mts. Schaap, Kilewierwei 1 te Tirns
Bijlage 6Invoergegevens berekening - Gebouwen - Maximale invulling

Model: LAr,LT / LAmax
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Refl. 1k Cp
032 Trafo Rechthoek     170855,40     563244,11     2,40      0,00 0,80 0 dB
033 Polemsilo Polygoon     170860,09     563243,92     7,30      0,00 0,80 0 dB
034 Polemsilo Polygoon     170863,57     563242,15     7,30      0,00 0,80 0 dB
035 Polemsilo Polygoon     170867,08     563240,41     7,30      0,00 0,80 0 dB
036 Mengbak Rechthoek     170869,01     563240,23     2,50      0,00 0,80 0 dB

037 Hydraulise Polygoon     170878,89     563242,36     5,90      0,00 0,80 0 dB
038 Pasteurisatieruimte Polygoon     170873,80     563270,56     3,70      0,00 0,80 0 dB
039 Werktuigenberging; onderbouw Polygoon     170798,36     563293,74     3,00      0,00 0,80 0 dB
040 Werktuigenberging; daklijn Rechthoek     170847,18     563256,01     5,00      0,00 0,80 0 dB
041 Werktuigenberging; nok Rechthoek     170797,10     563291,22     8,50      0,00 0,20 2 dB

042 Voersilo Polygoon     170959,06     563282,85    10,00      0,00 0,80 0 dB
043 Koeler op dak WKK-loods Rechthoek     170855,41     563248,52     0,00      0,00 0,80 0 dB
044 Koeler op dak WKK-loods Rechthoek     170858,62     563246,92     0,00      0,00 0,80 0 dB
045 Koeler op dak WKK-loods Rechthoek     170861,84     563245,31     0,00      0,00 0,80 0 dB
046 Koeler op dak WKK-loods Rechthoek     170865,03     563243,72     0,00      0,00 0,80 0 dB

047 Jongveestal; onderbouw Polygoon     170875,87     563296,21     4,00      0,00 0,80 0 dB
048 Jongveestal; daklijn onder Polygoon     170827,81     563314,76     6,70      0,00 0,80 0 dB
049 Jongveestal; daklijn boven Polygoon     170825,56     563310,24     8,70      0,00 0,80 0 dB
050 Jongveestal; nok Rechthoek     170823,37     563305,80    11,30      0,00 0,20 2 dB
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Dossiernr.: 2012-FR-026Mts. Schaap, Kilewierwei 1 te Tirns
Bijlage 6Invoergegevens berekening - Bronnen - Maximale invulling

Model: LAr,LT / LAmax
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Hoogte Maaiveld Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl.
001 Melkveestal; open gvl noord (stal)     170908,46     563334,60     3,30      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00  11,14 -- -- Ja
002 Melkveestal; open gvl noord (stal)     170932,41     563322,60     3,30      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00  11,14 -- -- Ja
003 Melkveestal; open gvl noord (stal)     170954,78     563311,38     3,30      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00  11,14 -- -- Ja
004 Melkveestal; open gvl oost (stal)     170962,81     563298,48     3,30      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00  11,14 -- -- Ja
005 Melkveestal; open gvl oost (stal)     170953,00     563278,72     3,30      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00  11,14 -- -- Ja

006 Melkveestal; open gvl zuid (stal)     170937,79     563277,20     3,30      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00  11,14 -- -- Ja
007 Melkveestal; open gvl zuid (stal)     170915,46     563288,40     3,30      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00  11,14 -- -- Ja
008 Melkveestal; open gvl zuid (stal)     170891,52     563300,62     3,30      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00  11,14 -- -- Ja
009 Melkveestal; open nok (stal)     170899,52     563317,08    12,10      0,00 Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00  11,14 -- -- Nee
010 Melkveestal; open nok (stal)     170923,66     563304,93    12,10      0,00 Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00  11,14 -- -- Nee

011 Melkveestal; open nok (stal)     170946,08     563293,72    12,10      0,00 Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00  11,14 -- -- Nee
012 Melkveestal; open gvl noord (melklok.)     170855,43     563351,30     3,50      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00   8,13   6,02   8,45 Ja
013 Melkveestal; open gvl noord (melklok.)     170869,33     563344,31     3,50      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00   8,13   6,02   8,45 Ja
014 Melkveestal; open gvl zuid (melklok.)     170856,12     563318,41     3,50      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00   8,13   6,02   8,45 Ja
015 Melkveestal; open gvl zuid (melklok.)     170842,67     563325,14     3,50      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00   8,13   6,02   8,45 Ja

016 Melkveestal; open nok (melklok.)     170848,13     563337,21    10,10      0,00 Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00   8,13   6,02   8,45 Nee
017 Melkveestal; open nok (melklok.)     170862,43     563330,03    10,10      0,00 Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00   8,13   6,02   8,45 Nee
018 Melkveestal; overh.deur west (open)     170846,42     563352,20     3,50      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00  11,14 -- -- Ja
019 Melkveestal; overh.deur west (dicht)     170843,80     563346,96     3,50      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00   8,13   6,02   8,45 Ja
020 Melkveestal; raam west (melklok.)     170840,33     563340,06     2,30      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00   8,13   6,02   8,45 Ja

021 Melkveestal; deur west (melklok.)     170839,33     563338,07     1,90      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00   8,13   6,02   8,45 Ja
022 Melkveestal; raam west (melklok.)     170838,24     563335,85     2,30      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00   8,13   6,02   8,45 Ja
023 Melkveestal; rooster koeling     170837,39     563327,86     3,50      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00   8,13   6,02   8,45 Ja
024 Vrachtwgn (aan-/afv.melkrundvee)     170840,33     563366,79     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,75 -- -- Nee
025 Vrachtwgn (aan-/afv.melkrundvee)     170841,30     563356,89     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,75 -- -- Nee

026 Vrachtwgn (aan-/afv.melkrundvee)     170837,41     563347,16     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,75 -- -- Nee
027 Vrachtwgn (aan-/afv.melkrundvee)     170847,84     563359,76     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,75 -- -- Nee
028 Vrachtwgn (aan-/afv.melkrundvee)     170857,20     563360,62     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,75 -- -- Nee
029 Vrachtwgn (aan-/afv.melkrundvee)     170870,01     563357,05     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,75 -- -- Nee
030 Vrachtwgn (aan-/afv.melkrundvee)     170881,85     563351,21     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,75 -- -- Nee

031 Vrachtwgn (aan-/afv.melkrundvee)     170893,70     563345,37     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,75 -- -- Nee
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Dossiernr.: 2012-FR-026Mts. Schaap, Kilewierwei 1 te Tirns
Bijlage 6Invoergegevens berekening - Bronnen - Maximale invulling

Model: LAr,LT / LAmax
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Hoogte Maaiveld Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl.
032 Tractor (aan-/afv.jongvee)     170840,47     563367,97     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  39,75 -- -- Nee
033 Tractor (aan-/afv.jongvee)     170843,53     563357,87     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  39,75 -- -- Nee
034 Tractor (aan-/afv.jongvee)     170837,28     563348,97     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  39,75 -- -- Nee
035 Tractor (aan-/afv.jongvee)     170830,00     563334,68     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  39,75 -- -- Nee
036 Tractor (aan-/afv.jongvee)     170825,29     563322,83     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  39,75 -- -- Nee

037 Tractor (aan-/afv.jongvee)     170821,76     563309,73     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  39,75 -- -- Nee
038 Tractor (aan-/afv.jongvee)     170811,09     563305,49     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  39,75 -- -- Nee
039 Tractor (aan-/afv.jongvee)     170800,08     563311,82     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  39,75 -- -- Nee
040 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)     170843,80     563361,01     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  19,56  22,50 -- Nee
041 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)     170835,64     563346,72     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  19,56  22,50 -- Nee

042 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)     170823,31     563321,01     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  19,56  22,50 -- Nee
043 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)     170849,11     563314,27     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  19,56  22,50 -- Nee
044 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)     170864,77     563306,76     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  19,56  22,50 -- Nee
045 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)     170887,36     563296,31     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  19,56  22,50 -- Nee
046 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)     170908,67     563286,24     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  19,56  22,50 -- Nee

047 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)     170930,69     563275,23     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  19,56  22,50 -- Nee
048 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)     170951,21     563264,55     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  19,56  22,50 -- Nee
049 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)     170973,59     563262,97     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  19,56  22,50 -- Nee
050 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)     170798,43     563309,68     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  19,56  22,50 -- Nee
051 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)     170820,12     563311,76     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  19,56  22,50 -- Nee

052 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)     170836,85     563321,01     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  19,56  22,50 -- Nee
053 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)     170858,26     563310,47     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  19,56  22,50 -- Nee
054 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)     170783,92     563266,41     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  28,13  30,00 -- Nee
055 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)     170804,29     563256,19     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  28,13  30,00 -- Nee
056 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)     170970,14     563290,16     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  33,82  28,70 -- Nee

057 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)     170957,66     563271,48     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  33,82  28,70 -- Nee
058 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)     170926,03     563278,37     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  33,82  28,70 -- Nee
059 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)     170870,58     563225,39     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  33,82  28,70 -- Nee
059 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)     170903,88     563281,72     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  33,82  28,70 -- Nee
060 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)     170890,64     563259,04     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  33,82  28,70 -- Nee

061 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)     170879,93     563234,55     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  33,82  28,70 -- Nee
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Dossiernr.: 2012-FR-026Mts. Schaap, Kilewierwei 1 te Tirns
Bijlage 6Invoergegevens berekening - Bronnen - Maximale invulling

Model: LAr,LT / LAmax
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Hoogte Maaiveld Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl.
062 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)     170858,34     563227,11     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  33,82  28,70 -- Nee
063 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)     170829,13     563243,08     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  33,82  28,70 -- Nee
064 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)     170961,04     563267,57     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  33,82  28,70 -- Nee
065 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)     170980,13     563248,67     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  33,82  28,70 -- Nee
066 Tractor (lossen)     170948,65     563242,62     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  13,48  16,14 -- Nee

067 Tractor (lossen)     170967,80     563223,36     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  13,48  16,14 -- Nee
068 Tractor (lossen)     170926,26     563199,36     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  13,48  16,14 -- Nee
069 Tractor (lossen)     170943,14     563173,72     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  13,48  16,14 -- Nee
070 Tractor (lossen)     170810,10     563253,05     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  13,48  16,14 -- Nee
071 Tractor (lossen)     170846,73     563235,31     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  13,48  16,14 -- Nee

072 Verreiker (inrijden/verdichten)     170951,75     563229,67     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  14,15  20,49 -- Nee
073 Verreiker (inrijden/verdichten)     170926,92     563179,58     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  14,15  20,49 -- Nee
074 Verreiker (inrijden/verdichten)     170943,72     563194,74     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  14,15  20,49 -- Nee
075 Verreiker (inrijden/verdichten)     170968,77     563244,51     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  14,15  20,49 -- Nee
076 Verreiker (inrijden/verdichten)     170795,36     563259,37     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  14,15  20,49 -- Nee

077 Verreiker (inrijden/verdichten)     170822,03     563246,57     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  14,15  20,49 -- Nee
078 Verreiker (inrijden/verdichten)     170841,93     563237,83     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  14,15  20,49 -- Nee
079 Vrachtwgn (aanv.krachtvoer)     170842,36     563365,54     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  30,92 -- -- Nee
080 Vrachtwgn (aanv.krachtvoer)     170842,69     563317,71     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  30,92 -- -- Nee
081 Vrachtwgn (aanv.krachtvoer)     170897,95     563288,94     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  30,92 -- -- Nee

082 Vrachtwgn (aanv.krachtvoer)     170964,95     563263,57     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  30,92 -- -- Nee
083 Pneumatisch lossen krachtvoer     170958,19     563276,04     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  15,91 -- -- Nee
084 Tankwgn (aanv.krachtvoer)     170840,44     563353,32     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  34,91 -- -- Nee
085 Tankwgn (aanv.krachtvoer)     170830,74     563323,23     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  34,91 -- -- Nee
086 Tankwgn (aanv.krachtvoer)     170879,28     563300,17     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  34,91 -- -- Nee

087 Tankwgn (aanv.krachtvoer)     170917,58     563281,38     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  34,91 -- -- Nee
088 Tankwgn (aanv.krachtvoer)     170965,09     563276,60     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  34,91 -- -- Nee
089 Verreiker (voerbeurt)     170963,75     563285,38     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  18,92 -- -- Nee
090 Verreiker (voerbeurt)     170957,70     563260,25     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  18,92 -- -- Nee
091 Verreiker (voerbeurt)     170974,09     563255,48     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  18,92 -- -- Nee

092 Verreiker (voerbeurt)     170938,37     563222,06     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  18,92 -- -- Nee
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093 Verreiker (voerbeurt)     170938,03     563202,13     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  18,92 -- -- Nee
094 Verreiker (voerbeurt)     170957,74     563202,59     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  18,92 -- -- Nee
095 Mestpomp afvoer drijfmest     170873,02     563309,34     1,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  12,90  13,80  12,25 Nee
096 Tankwgn (afv.melk)     170843,09     563364,27     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  37,34  32,22  34,65 Nee
097 Tankwgn (afv.melk)     170836,58     563344,32     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  37,34  32,22  34,65 Nee

098 Tankwgn (afv.melk)     170828,07     563327,72     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  37,34  32,22  34,65 Nee
099 Tankwgn (afv.melk)     170814,15     563302,38     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  37,34  32,22  34,65 Nee
100 Tankwgn (afv.melk)     170797,12     563306,36     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  37,34  32,22  34,65 Nee
101 Overpompen van melk     170834,03     563335,63     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  15,91  10,79  13,22 Nee
102 Vrachtwgn (afv.vaste mest)     170946,03     563268,29     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  30,35 -- -- Nee

103 Vrachtwgn (afv.vaste mest)     170875,45     563301,42     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  30,35 -- -- Nee
104 Vrachtwgn (afv.vaste mest)     170805,96     563312,39     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  30,35 -- -- Nee
105 Vrachtwgn (overslag vaste mest)     170959,43     563245,38     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  14,15 -- -- Nee
106 Hogedrukspuit     170889,02     563348,99     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  14,15 -- -- Nee
107 Personenauto's (personeel/bezoekers)     170844,31     563366,70     0,75      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  32,39  31,25  36,69 Nee

108 Personenauto's (personeel/bezoekers)     170853,04     563367,28     0,75      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  32,39  31,25  36,69 Nee
109 Personenauto's (personeel/bezoekers)     170863,12     563362,13     0,75      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  32,39  31,25  36,69 Nee
110 Personenauto's (personeel/bezoekers)     170854,22     563356,11     0,75      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  32,39  31,25  36,69 Nee
111 Personenauto's (personeel/bezoekers)     170840,43     563365,24     0,75      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  32,39  31,25  36,69 Nee
112 Tractor (beheer en onderhoud)     170851,86     563361,57     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  18,92  18,57 -- Nee

113 Tractor (beheer en onderhoud)     170947,22     563319,28     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  18,92  18,57 -- Nee
114 Tractor (beheer en onderhoud)     170804,18     563308,50     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  18,92  18,57 -- Nee
115 Tractor (beheer en onderhoud)     170983,85     563259,56     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  18,92  18,57 -- Nee
116 Tractor (beheer en onderhoud)     170784,84     563270,50     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  18,92  18,57 -- Nee
117 Tractor (beheer en onderhoud)     170867,69     563212,94     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  18,92  18,57 -- Nee

118 Tankwgn (aan-/afv.drijfmest)     170841,43     563367,85     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  35,37 -- -- Nee
119 Tankwgn (aan-/afv.drijfmest)     170860,30     563360,51     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  35,37 -- -- Nee
120 Tankwgn (aan-/afv.drijfmest)     170876,10     563354,14     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  35,37 -- -- Nee
121 Tankwgn (aan-/afv.drijfmest)     170891,66     563346,56     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  35,37 -- -- Nee
122 Tankwgn (aan-/afv.drijfmest)     170901,26     563340,27     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  35,37 -- -- Nee

123 Tankwgn (aan-/afv.drijfmest)     170877,95     563350,59     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  35,37 -- -- Nee
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124 Tankwgn (aan-/afv.drijfmest)     170862,55     563355,43     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  35,37 -- -- Nee
125 Tankwgn (aan-/afv.drijfmest)     170843,52     563356,16     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  35,37 -- -- Nee
126 Tankwgn (aan-/afv.drijfmest)     170839,89     563366,24     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  35,37 -- -- Nee
127 Tankwgn (aan-/afv.drijfmest)     170787,14     563277,41     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  30,68 -- -- Nee
128 Tankwgn (aan-/afv.drijfmest)     170813,73     563262,38     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  30,68 -- -- Nee

129 Tankwgn (aan-/afv.drijfmest)     170839,08     563251,39     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  30,68 -- -- Nee
130 Tankwgn (aan-/afv.drijfmest)     170865,19     563236,22     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  30,68 -- -- Nee
131 Tankwgn (aan-/afv.drijfmest)     170872,55     563220,43     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  30,68 -- -- Nee
132 Tankwgn (aan-/afv.drijfmest)     170856,26     563206,83     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  30,68 -- -- Nee
133 Tankwgn (aan-/afv.drijfmest)     170830,49     563219,71     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  30,68 -- -- Nee

134 Tankwgn (aan-/afv.drijfmest)     170805,25     563232,06     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  30,68 -- -- Nee
135 Tankwgn (aan-/afv.drijfmest)     170780,55     563244,59     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  30,68 -- -- Nee
136 Vrachtwgn (aanv.droge stof)     170782,00     563264,11     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  33,36 -- -- Nee
137 Vrachtwgn (aanv.droge stof)     170795,44     563255,63     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  33,36 -- -- Nee
138 Vrachtwgn (aanv.droge stof)     170809,66     563248,58     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  33,36 -- -- Nee

139 Vrachtwgn (aanv.droge stof)     170824,01     563241,54     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  33,36 -- -- Nee
140 Vrachtwgn (aanv.droge stof)     170838,36     563234,10     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  33,36 -- -- Nee
141 Vrachtwgn (aanv.droge stof)     170852,71     563226,80     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  33,36 -- -- Nee
142 Vrachtwgn (aanv.brijvoer)     170797,79     563270,48     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  31,93 -- -- Nee
143 Vrachtwgn (aanv.brijvoer)     170825,69     563256,28     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  31,93 -- -- Nee

144 Vrachtwgn (aanv.brijvoer)     170855,85     563241,70     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  31,93 -- -- Nee
145 Vrachtwgn (aanv.brijvoer)     170877,63     563231,20     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  31,93 -- -- Nee
146 Vrachtwgn (aanv.brijvoer)     170866,01     563207,00     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  31,93 -- -- Nee
147 Vrachtwgn (aanv.brijvoer)     170842,36     563213,29     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  31,93 -- -- Nee
148 Vrachtwgn (aanv.brijvoer)     170816,52     563226,55     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  31,93 -- -- Nee

149 Vrachtwgn (aanv.brijvoer)     170791,23     563238,99     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  31,93 -- -- Nee
150 Vrachtwgn (aanv.brijvoer)     170777,42     563245,83     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  31,93 -- -- Nee
151 Overpompen brijvoer     170860,21     563239,08     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  14,15 -- -- Nee
152 Verreiker (vullen mengbak)     170957,18     563221,89     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  21,93 -- -- Nee
153 Verreiker (vullen mengbak)     170970,54     563252,73     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  21,93 -- -- Nee

154 Verreiker (vullen mengbak)     170939,69     563268,18     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  21,93 -- -- Nee
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155 Verreiker (vullen mengbak)     170899,92     563275,86     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  21,93 -- -- Nee
156 Verreiker (vullen mengbak)     170886,24     563249,70     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  21,93 -- -- Nee
157 Verreiker (vullen mengbak)     170876,99     563235,96     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  21,93 -- -- Nee
158 Mengbak (transport te vergisten mat.)     170871,02     563237,80     2,60      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- Nee
159 Mengbak (samenstellen voermenu)     170872,76     563237,01     2,60      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- Nee

160 Co-producten; overheaddeur noord     170837,24     563274,19     3,00      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00   2,11 -- -- Ja
161 Co-producten; gevel noord     170846,09     563269,71     3,00      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00   2,11 -- -- Ja
162 Co-producten; gevel oost     170849,30     563259,97     3,00      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00   2,11 -- -- Ja
163 Co-producten; gevel zuid     170835,72     563257,75     3,00      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00   2,11 -- -- Ja
164 Co-producten; dakvlak noord     170841,30     563269,51     3,00      0,00 Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00   2,11 -- -- Nee

165 Co-producten; dakvlak zuid     170837,53     563261,79     3,00      0,00 Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00   2,11 -- -- Nee
166 Vrachtwgn (aanv.co-producten)     170788,83     563274,35     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,37 -- -- Nee
167 Vrachtwgn (aanv.co-producten)     170811,14     563263,28     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,37 -- -- Nee
168 Vrachtwgn (aanv.co-producten)     170835,66     563250,56     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,37 -- -- Nee
169 Vrachtwgn (aanv.co-producten)     170862,03     563236,91     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,37 -- -- Nee

170 Vrachtwgn (aanv.co-producten)     170876,90     563229,24     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,37 -- -- Nee
171 Vrachtwgn (aanv.co-producten)     170861,81     563205,32     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,37 -- -- Nee
172 Vrachtwgn (aanv.co-producten)     170835,84     563216,82     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,37 -- -- Nee
173 Vrachtwgn (aanv.co-producten)     170809,36     563230,17     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,37 -- -- Nee
174 Vrachtwgn (aanv.co-producten)     170782,87     563243,20     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  36,37 -- -- Nee

176 Pasteurisatieruimte; gevel west     170873,06     563269,23     2,50      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00   6,02   6,02   6,02 Ja
177 Pasteurisatieruimte; gevel noord     170875,24     563269,94     2,50      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00   6,02   6,02   6,02 Ja
178 Pasteurisatieruimte; gevel zuid     170873,58     563260,65     2,50      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00   6,02   6,02   6,02 Ja
179 Pasteurisatieruimte; gevel west     170872,44     563262,43     2,50      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00   6,02   6,02   6,02 Ja
180 Pasteurisatieruimte; dakvlak     170875,04     563264,95     3,80      0,00 Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00   6,02   6,02   6,02 Ja

181 Pasteurisatieruimte; mestscheider     170873,20     563265,12     4,30      0,00 Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00 -- -- -- Nee
182 Verreiker (overslag digistaat)     170864,23     563267,06     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  17,16 -- -- Nee
183 Verreiker (overslag digistaat)     170896,51     563267,85     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  17,16 -- -- Nee
184 Verreiker (overslag digistaat)     170944,14     563264,41     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  17,16 -- -- Nee
185 Verreiker (overslag digistaat)     170963,19     563233,98     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  17,16 -- -- Nee

186 Biogasblower     170889,20     563266,10     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee

3-5-2013 15:52:28Geomilieu V2.11



Dossiernr.: 2012-FR-026Mts. Schaap, Kilewierwei 1 te Tirns
Bijlage 6Invoergegevens berekening - Bronnen - Maximale invulling

Model: LAr,LT / LAmax
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Hoogte Maaiveld Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl.
187 WKK-loods; gevel noord     170863,37     563255,52     2,80      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja
188 WKK-loods; gevel noord     170868,59     563252,91     2,80      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja
189 WKK-loods; open roosters     170863,69     563255,38     3,50      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja
190 WKK-loods; overheadeur (gesloten)     170867,86     563253,24     2,70      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja
191 WKK-loods; gevel oost     170871,03     563246,10     3,50      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja

192 WKK-loods; gevel zuid     170863,88     563243,63     2,00      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja
193 WKK-loods; gevel zuid     170858,61     563246,22     2,00      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja
194 WKK-loods; gevel west     170856,53     563253,47     3,50      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja
195 WKK-loods; dakvlak noord     170862,41     563253,70     4,30      0,00 Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee
196 WKK-loods; dakvlak noord     170867,72     563251,23     4,30      0,00 Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee

197 WKK-loods; dakvlak zuid     170859,36     563249,99     4,30      0,00 Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee
198 WKK-loods; dakvlak zuid     170866,02     563246,94     4,30      0,00 Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee
199 WKK-loods; rooster     170855,07     563250,69     2,20      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee
200 WKK-loods; rooster     170855,94     563252,47     2,20      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja
201 WKK-loods; rooster     170856,92     563254,32     2,20      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja

202 WKK-loods; koeler     170856,90     563249,01     5,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- Nee
202 WKK-loods; koeler     170857,71     563250,85     5,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- Nee
203 WKK-loods; koeler     170860,05     563247,26     5,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- Nee
203 WKK-loods; koeler     170861,09     563249,43     5,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- Nee
204 WKK-loods; koeler     170864,20     563247,69     5,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- Nee

204 WKK-loods; koeler     170863,19     563245,67     5,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- Nee
205 WKK-loods; koeler     170867,45     563246,10     5,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- Nee
205 WKK-loods; koeler     170866,37     563244,00     5,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- Nee
206 WKK-loods; schoorsteen zuid     170854,74     563250,66     7,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee
207 WKK-loods; schoorsteen noord     170855,80     563252,89     7,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee

208 WKK-loods; schoorsteen noord     170856,98     563255,21     7,00      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee
209 WKK-loods; biogasinstallatie     170854,01     563255,50     2,60      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee
210 WKK-loods; biogasinstallatie     170851,38     563256,97     2,60      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee
211 Tractor (uitrijden mest)     170869,98     563216,69     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  33,08  33,98 -- Nee
212 Tractor (uitrijden mest)     170853,71     563208,04     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  33,08  33,98 -- Nee

213 Tractor (uitrijden mest)     170827,09     563221,60     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  33,08  33,98 -- Nee
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Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Hoogte Maaiveld Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl.
215 Tractor (uitrijden mest)     170801,49     563234,15     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  33,08  33,98 -- Nee
216 Tractor (uitrijden mest)     170786,75     563241,10     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  33,08  33,98 -- Nee
217 Tractor (overpompen mest)     170876,59     563224,48     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  11,14  13,80 -- Nee
218 WKK-loods; drooginstall. (inlaatrooster)     170840,69     563272,44     2,00      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja
219 WKK-loods; drooginstall. (inlaatrooster)     170843,94     563270,80     2,00      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja

220 WKK-loods; drooginstall. (inlaatrooster)     170846,97     563269,26     2,00      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja
221 WKK-loods; drooginstall. (inlaatrooster)     170850,00     563267,73     2,00      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja
222 WKK-loods; drooginstall. (uitlaatrooster)     170829,61     563269,15     6,00      0,00 Normale puntbron 208,00 180,00   0,00   0,00   0,00 Ja
223 Jongveestal; open gvl noord (stal)     170841,84     563313,55     2,70      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00  11,14 -- -- Ja
224 Jongveestal; open gvl noord (stal)     170864,49     563302,23     2,70      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00  11,14 -- -- Ja

225 Jongveestal; open gvl noord (stal)     170828,39     563286,92     2,70      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00  11,14 -- -- Ja
226 Jongveestal; open gvl noord (stal)     170851,00     563275,46     2,70      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00  11,14 -- -- Ja
227 Jongveestal; open nok (stal)     170834,85     563299,85    11,40      0,00 Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00  11,14 -- -- Nee
228 Jongveestal; open nok (stal)     170857,64     563288,41    11,40      0,00 Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00  11,14 -- -- Nee
229 Jongveestal; overheaddeur west (open)     170823,38     563306,38     3,50      0,00 Uitstralende gevel   0,00 360,00  11,14 -- -- Ja

230 Verreiker (voerbeurt)     170912,38     563282,71     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  18,92 -- -- Nee
231 Verreiker (voerbeurt)     170852,74     563312,02     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  18,92 -- -- Nee
232 Verreiker (voerbeurt)     170819,36     563306,73     1,50      0,00 Normale puntbron   0,00 360,00  18,92 -- -- Nee

3-5-2013 15:52:28Geomilieu V2.11



Dossiernr.: 2012-FR-026Mts. Schaap, Kilewierwei 1 te Tirns
Bijlage 6Invoergegevens berekening - Schermen - Maximale invulling

Model: LAr,LT / LAmax
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal
040 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
041 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
042 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
043 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
044 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60

054 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
055 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
056 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
057 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
058 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60

059 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
059 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
060 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
061 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
045 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60

062 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
063 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
064 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
065 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
066 Tractor (lossen)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60

067 Tractor (lossen)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
068 Tractor (lossen)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
069 Tractor (lossen)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
070 Tractor (lossen)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
071 Tractor (lossen)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60

072 Verreiker (inrijden/verdichten)   70,80   82,10   84,40   88,90   95,50   98,10   99,10   96,90   84,60  103,90
073 Verreiker (inrijden/verdichten)   70,80   82,10   84,40   88,90   95,50   98,10   99,10   96,90   84,60  103,90
074 Verreiker (inrijden/verdichten)   70,80   82,10   84,40   88,90   95,50   98,10   99,10   96,90   84,60  103,90
075 Verreiker (inrijden/verdichten)   70,80   82,10   84,40   88,90   95,50   98,10   99,10   96,90   84,60  103,90
076 Verreiker (inrijden/verdichten)   70,80   82,10   84,40   88,90   95,50   98,10   99,10   96,90   84,60  103,90

077 Verreiker (inrijden/verdichten)   70,80   82,10   84,40   88,90   95,50   98,10   99,10   96,90   84,60  103,90
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078 Verreiker (inrijden/verdichten)   70,80   82,10   84,40   88,90   95,50   98,10   99,10   96,90   84,60  103,90
046 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
047 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
048 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
049 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60

050 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
051 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
052 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
053 Tractor (aanv.(ruw-)voer,(kuil-)gras,maïs)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
211 Tractor (uitrijden mest)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60

212 Tractor (uitrijden mest)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
213 Tractor (uitrijden mest)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
215 Tractor (uitrijden mest)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
216 Tractor (uitrijden mest)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
217 Tractor (overpompen mest)   73,00   77,00   80,00   97,00   99,00  105,00  102,00  100,00   97,00  108,79

001 Melkveestal; open gvl noord (stal)   44,70   62,20   84,50   88,90   95,70  101,80   99,20   90,30   85,80  104,72
002 Melkveestal; open gvl noord (stal)   44,70   62,20   84,50   88,90   95,70  101,80   99,20   90,30   85,80  104,72
003 Melkveestal; open gvl noord (stal)   44,70   62,20   84,50   88,90   95,70  101,80   99,20   90,30   85,80  104,72
004 Melkveestal; open gvl oost (stal)   39,30   56,80   79,10   83,50   90,30   96,40   93,80   84,90   80,40   99,32
005 Melkveestal; open gvl oost (stal)   39,30   56,80   79,10   83,50   90,30   96,40   93,80   84,90   80,40   99,32

006 Melkveestal; open gvl zuid (stal)   44,70   62,20   84,50   88,90   95,70  101,80   99,20   90,30   85,80  104,72
007 Melkveestal; open gvl zuid (stal)   44,70   62,20   84,50   88,90   95,70  101,80   99,20   90,30   85,80  104,72
008 Melkveestal; open gvl zuid (stal)   44,70   62,20   84,50   88,90   95,70  101,80   99,20   90,30   85,80  104,72
009 Melkveestal; open nok (stal)   34,60   52,10   74,40   78,80   85,60   91,70   89,10   80,20   75,70   94,62
010 Melkveestal; open nok (stal)   34,60   52,10   74,40   78,80   85,60   91,70   89,10   80,20   75,70   94,62

011 Melkveestal; open nok (stal)   34,60   52,10   74,40   78,80   85,60   91,70   89,10   80,20   75,70   94,62
012 Melkveestal; open gvl noord (melklok.) -- --   74,50   78,50   82,50   83,50   81,50   80,50 --   88,77
013 Melkveestal; open gvl noord (melklok.) -- --   74,50   78,50   82,50   83,50   81,50   80,50 --   88,77
014 Melkveestal; open gvl zuid (melklok.) -- --   74,50   78,50   82,50   83,50   81,50   80,50 --   88,77
015 Melkveestal; open gvl zuid (melklok.) -- --   74,50   78,50   82,50   83,50   81,50   80,50 --   88,77

016 Melkveestal; open nok (melklok.) -- --   68,70   72,70   76,70   77,70   75,70   74,70 --   82,97
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017 Melkveestal; open nok (melklok.) -- --   68,70   72,70   76,70   77,70   75,70   74,70 --   82,97
018 Melkveestal; overh.deur west (open)   38,40   55,90   78,20   82,60   89,40   95,50   92,90   84,00   79,50   98,42
223 Jongveestal; open gvl noord (stal)   42,90   60,40   82,70   87,10   93,90  100,00   97,40   88,50   84,00  102,92
224 Jongveestal; open gvl noord (stal)   42,90   60,40   82,70   87,10   93,90  100,00   97,40   88,50   84,00  102,92
225 Jongveestal; open gvl noord (stal)   42,90   60,40   82,70   87,10   93,90  100,00   97,40   88,50   84,00  102,92

226 Jongveestal; open gvl noord (stal)   42,90   60,40   82,70   87,10   93,90  100,00   97,40   88,50   84,00  102,92
227 Jongveestal; open nok (stal)   33,80   51,30   73,60   78,00   84,80   90,90   88,30   79,40   74,90   93,82
228 Jongveestal; open nok (stal)   33,80   51,30   73,60   78,00   84,80   90,90   88,30   79,40   74,90   93,82
229 Jongveestal; overheaddeur west (open)   38,40   55,90   78,20   82,60   89,44   95,50   92,90   84,00   79,50   98,43
021 Melkveestal; deur west (melklok.) -- --   46,20   46,20   51,20   51,20   45,20   44,20 --   56,09

020 Melkveestal; raam west (melklok.) -- --   49,10   49,10   50,10   47,10   43,10   46,10 --   55,77
022 Melkveestal; raam west (melklok.) -- --   49,10   49,10   50,10   47,10   43,10   46,10 --   55,77
019 Melkveestal; overh.deur west (dicht) -- --   58,30   56,30   55,30   59,30   52,30   45,30 --   63,97
023 Melkveestal; rooster koeling -- --   65,70   69,70   73,70   74,70   72,70   71,70 --   79,97
024 Vrachtwgn (aan-/afv.melkrundvee)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01

025 Vrachtwgn (aan-/afv.melkrundvee)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
026 Vrachtwgn (aan-/afv.melkrundvee)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
027 Vrachtwgn (aan-/afv.melkrundvee)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
028 Vrachtwgn (aan-/afv.melkrundvee)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
029 Vrachtwgn (aan-/afv.melkrundvee)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01

030 Vrachtwgn (aan-/afv.melkrundvee)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
031 Vrachtwgn (aan-/afv.melkrundvee)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
032 Tractor (aan-/afv.jongvee)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
033 Tractor (aan-/afv.jongvee)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
034 Tractor (aan-/afv.jongvee)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60

035 Tractor (aan-/afv.jongvee)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
036 Tractor (aan-/afv.jongvee)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
037 Tractor (aan-/afv.jongvee)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
038 Tractor (aan-/afv.jongvee)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
039 Tractor (aan-/afv.jongvee)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60

079 Vrachtwgn (aanv.krachtvoer)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
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080 Vrachtwgn (aanv.krachtvoer)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
081 Vrachtwgn (aanv.krachtvoer)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
082 Vrachtwgn (aanv.krachtvoer)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
084 Tankwgn (aanv.krachtvoer)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
085 Tankwgn (aanv.krachtvoer)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01

086 Tankwgn (aanv.krachtvoer)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
087 Tankwgn (aanv.krachtvoer)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
088 Tankwgn (aanv.krachtvoer)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
083 Pneumatisch lossen krachtvoer   65,00   73,00   83,00   88,00  103,00  100,00  102,00  103,00  101,00  108,99
089 Verreiker (voerbeurt)   70,80   82,10   84,40   88,90   95,50   98,10   99,10   96,90   84,60  103,90

090 Verreiker (voerbeurt)   70,80   82,10   84,40   88,90   95,50   98,10   99,10   96,90   84,60  103,90
091 Verreiker (voerbeurt)   70,80   82,10   84,40   88,90   95,50   98,10   99,10   96,90   84,60  103,90
092 Verreiker (voerbeurt)   70,80   82,10   84,40   88,90   95,50   98,10   99,10   96,90   84,60  103,90
093 Verreiker (voerbeurt)   70,80   82,10   84,40   88,90   95,50   98,10   99,10   96,90   84,60  103,90
094 Verreiker (voerbeurt)   70,80   82,10   84,40   88,90   95,50   98,10   99,10   96,90   84,60  103,90

230 Verreiker (voerbeurt)   70,80   82,10   84,40   88,90   95,50   98,10   99,10   96,90   84,60  103,90
231 Verreiker (voerbeurt)   70,80   82,10   84,40   88,90   95,50   98,10   99,10   96,90   84,60  103,90
232 Verreiker (voerbeurt)   70,80   82,10   84,40   88,90   95,50   98,10   99,10   96,90   84,60  103,90
095 Mestpomp afvoer drijfmest   33,50   45,10   55,20   62,10   68,60   79,30   78,20   73,30   63,50   82,65
096 Tankwgn (afv.melk)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01

097 Tankwgn (afv.melk)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
098 Tankwgn (afv.melk)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
099 Tankwgn (afv.melk)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
100 Tankwgn (afv.melk)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
101 Overpompen van melk   52,00   59,90   67,70   75,90   77,50   80,60   80,10   79,60   79,20   86,93

102 Vrachtwgn (afv.vaste mest)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
103 Vrachtwgn (afv.vaste mest)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
104 Vrachtwgn (afv.vaste mest)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
105 Vrachtwgn (overslag vaste mest)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
106 Hogedrukspuit   50,50   59,60   73,80   81,50   88,50   92,20   92,10   92,40   92,70   98,90

107 Personenauto's (personeel/bezoekers)   52,80   79,50   75,00   77,60   80,40   84,40   82,20   76,00   65,10   88,88
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108 Personenauto's (personeel/bezoekers)   52,80   79,50   75,00   77,60   80,40   84,40   82,20   76,00   65,10   88,88
109 Personenauto's (personeel/bezoekers)   52,80   79,50   75,00   77,60   80,40   84,40   82,20   76,00   65,10   88,88
110 Personenauto's (personeel/bezoekers)   52,80   79,50   75,00   77,60   80,40   84,40   82,20   76,00   65,10   88,88
111 Personenauto's (personeel/bezoekers)   52,80   79,50   75,00   77,60   80,40   84,40   82,20   76,00   65,10   88,88
112 Tractor (beheer en onderhoud)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60

113 Tractor (beheer en onderhoud)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
114 Tractor (beheer en onderhoud)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
115 Tractor (beheer en onderhoud)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
116 Tractor (beheer en onderhoud)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60
117 Tractor (beheer en onderhoud)   64,90   76,10   86,30   87,40   93,90   99,40   98,80   93,70   88,90  103,60

187 WKK-loods; gevel noord   52,30   67,30   66,60   68,40   64,10   60,30   53,40   49,30   43,50   73,22
189 WKK-loods; open roosters   47,50   67,50   71,80   79,60   78,30   76,50   72,60   68,50   62,70   84,00
191 WKK-loods; gevel oost   54,90   69,90   69,20   71,00   66,70   62,90   56,00   51,90   46,10   75,82
192 WKK-loods; gevel zuid   52,70   67,70   67,00   68,80   64,50   60,70   53,80   49,70   43,90   73,62
193 WKK-loods; gevel zuid   52,70   67,70   67,00   68,80   64,50   60,70   53,80   49,70   43,90   73,62

194 WKK-loods; gevel west   54,40   69,40   68,70   70,50   66,20   62,40   55,50   51,40   45,60   75,32
195 WKK-loods; dakvlak noord   52,70   65,70   63,00   61,80   56,50   55,70   50,80   42,70   36,90   69,23
196 WKK-loods; dakvlak noord   52,70   65,70   63,00   61,80   56,50   55,70   50,80   42,70   36,90   69,23
197 WKK-loods; dakvlak zuid   56,60   69,60   66,90   65,70   60,40   59,60   54,70   46,60   40,80   73,13
198 WKK-loods; dakvlak zuid   56,60   69,60   66,90   65,70   60,40   59,60   54,70   46,60   40,80   73,13

199 WKK-loods; rooster   49,00   69,10   69,90   71,70   69,00   68,30   65,50   60,30   57,10   77,21
200 WKK-loods; rooster   49,00   69,10   69,90   71,70   69,00   68,30   65,50   60,30   57,10   77,21
201 WKK-loods; rooster   49,00   69,10   69,90   71,70   69,00   68,30   65,50   60,30   57,10   77,21
188 WKK-loods; gevel noord   52,30   67,30   66,60   68,40   64,10   60,30   53,40   49,30   43,50   73,22
190 WKK-loods; overheadeur (gesloten)   44,90   59,90   58,20   60,00   53,70   54,90   46,00   35,90   30,10   65,13

202 WKK-loods; koeler   57,00   82,10   85,20   86,40   84,40   81,70   76,50   69,50   66,20   91,50
203 WKK-loods; koeler   57,00   82,10   85,20   86,40   84,40   81,70   76,50   69,50   66,20   91,50
203 WKK-loods; koeler   57,00   68,30   76,60   76,90   77,40   77,80   74,70   68,70   66,20   84,12
202 WKK-loods; koeler   57,00   68,30   76,60   76,90   77,40   77,80   74,70   68,70   66,20   84,12
204 WKK-loods; koeler   57,00   68,30   76,60   76,90   77,40   77,80   74,70   68,70   66,20   84,12

204 WKK-loods; koeler   57,00   82,10   85,20   86,40   84,40   81,70   76,50   69,50   66,20   91,50
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205 WKK-loods; koeler   57,00   82,10   85,20   86,40   84,40   81,70   76,50   69,50   66,20   91,50
205 WKK-loods; koeler   57,00   68,30   76,60   76,90   77,40   77,80   74,70   68,70   66,20   84,12
218 WKK-loods; drooginstall. (inlaatrooster)   51,80   63,10   69,40   63,70   57,20   56,60   53,50   47,50   45,00   71,63
221 WKK-loods; drooginstall. (inlaatrooster)   51,80   63,10   69,40   63,70   57,20   56,60   53,50   47,50   45,00   71,63
220 WKK-loods; drooginstall. (inlaatrooster)   51,80   63,10   69,40   63,70   57,20   56,60   53,50   47,50   45,00   71,63

219 WKK-loods; drooginstall. (inlaatrooster)   51,80   63,10   69,40   63,70   57,20   56,60   53,50   47,50   45,00   71,63
222 WKK-loods; drooginstall. (uitlaatrooster)   66,90   76,90   78,00   73,20   64,20   60,50   55,30   40,30   45,00   81,52
210 WKK-loods; biogasinstallatie -- -- -- -- --   75,00 -- -- --   75,00
209 WKK-loods; biogasinstallatie -- -- -- -- --   75,00 -- -- --   75,00
206 WKK-loods; schoorsteen zuid   64,10   85,10   83,40   82,00   80,00   76,90   73,90   69,60   66,70   89,50

207 WKK-loods; schoorsteen noord   64,50   85,90   76,00   63,30   63,50   68,20   62,70   58,40   54,30   86,49
208 WKK-loods; schoorsteen noord   64,50   85,90   76,00   63,30   63,90   68,20   62,70   58,40   54,30   86,49
118 Tankwgn (aan-/afv.drijfmest)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
119 Tankwgn (aan-/afv.drijfmest)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
120 Tankwgn (aan-/afv.drijfmest)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01

121 Tankwgn (aan-/afv.drijfmest)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
122 Tankwgn (aan-/afv.drijfmest)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
123 Tankwgn (aan-/afv.drijfmest)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
124 Tankwgn (aan-/afv.drijfmest)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
125 Tankwgn (aan-/afv.drijfmest)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01

126 Tankwgn (aan-/afv.drijfmest)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
127 Tankwgn (aan-/afv.drijfmest)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
128 Tankwgn (aan-/afv.drijfmest)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
129 Tankwgn (aan-/afv.drijfmest)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
130 Tankwgn (aan-/afv.drijfmest)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01

131 Tankwgn (aan-/afv.drijfmest)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
132 Tankwgn (aan-/afv.drijfmest)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
133 Tankwgn (aan-/afv.drijfmest)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
134 Tankwgn (aan-/afv.drijfmest)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
135 Tankwgn (aan-/afv.drijfmest)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01

142 Vrachtwgn (aanv.brijvoer)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
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143 Vrachtwgn (aanv.brijvoer)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
144 Vrachtwgn (aanv.brijvoer)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
145 Vrachtwgn (aanv.brijvoer)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
146 Vrachtwgn (aanv.brijvoer)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
147 Vrachtwgn (aanv.brijvoer)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01

148 Vrachtwgn (aanv.brijvoer)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
149 Vrachtwgn (aanv.brijvoer)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
150 Vrachtwgn (aanv.brijvoer)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
151 Overpompen brijvoer   72,00   83,00   90,00   94,00   95,00  100,00  102,00  103,00  101,00  108,15
152 Verreiker (vullen mengbak)   70,80   82,10   84,40   88,90   95,50   98,10   99,10   96,90   84,60  103,90

153 Verreiker (vullen mengbak)   70,80   82,10   84,40   88,90   95,50   98,10   99,10   96,90   84,60  103,90
154 Verreiker (vullen mengbak)   70,80   82,10   84,40   88,90   95,50   98,10   99,10   96,90   84,60  103,90
155 Verreiker (vullen mengbak)   70,80   82,10   84,40   88,90   95,50   98,10   99,10   96,90   84,60  103,90
156 Verreiker (vullen mengbak)   70,80   82,10   84,40   88,90   95,50   98,10   99,10   96,90   84,60  103,90
157 Verreiker (vullen mengbak)   70,80   82,10   84,40   88,90   95,50   98,10   99,10   96,90   84,60  103,90

158 Mengbak (transport te vergisten mat.) -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
159 Mengbak (samenstellen voermenu) -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
136 Vrachtwgn (aanv.droge stof)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
137 Vrachtwgn (aanv.droge stof)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
138 Vrachtwgn (aanv.droge stof)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01

139 Vrachtwgn (aanv.droge stof)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
140 Vrachtwgn (aanv.droge stof)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
141 Vrachtwgn (aanv.droge stof)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
161 Co-producten; gevel noord -- --   67,20   66,20   59,20   54,20   50,20   46,20 --   70,28
160 Co-producten; overheaddeur noord -- --   57,70   55,70   54,70   58,70   51,70   44,70 --   63,37

162 Co-producten; gevel oost -- --   69,00   68,00   61,00   56,00   52,00   48,00 --   72,08
163 Co-producten; gevel zuid -- --   67,30   66,30   59,30   54,30   50,30   46,30 --   70,38
164 Co-producten; dakvlak noord -- --   57,70   66,70   59,70   54,70   50,70   46,70 --   68,23
165 Co-producten; dakvlak zuid -- --   72,80   71,80   64,80   59,80   55,80   51,80 --   75,88
166 Vrachtwgn (aanv.co-producten)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01

167 Vrachtwgn (aanv.co-producten)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01

3-5-2013 15:53:42Geomilieu V2.11



Dossiernr.: 2012-FR-026Mts. Schaap, Kilewierwei 1 te Tirns
Bijlage 6Invoergegevens berekening - Schermen - Maximale invulling

Model: LAr,LT / LAmax
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal
168 Vrachtwgn (aanv.co-producten)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
169 Vrachtwgn (aanv.co-producten)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
170 Vrachtwgn (aanv.co-producten)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
171 Vrachtwgn (aanv.co-producten)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
172 Vrachtwgn (aanv.co-producten)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01

173 Vrachtwgn (aanv.co-producten)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
174 Vrachtwgn (aanv.co-producten)   70,00   81,00   88,00   92,00   93,00   98,00   96,00   90,00   84,00  102,01
176 Pasteurisatieruimte; gevel west   38,30   48,80   44,70   50,60   54,40   48,00   47,00   33,90   22,80   57,91
177 Pasteurisatieruimte; gevel noord   37,20   47,70   43,60   49,50   53,30   46,90   45,90   32,80   21,70   56,81
178 Pasteurisatieruimte; gevel zuid   38,70   49,20   45,10   51,00   54,80   48,40   47,40   34,30   23,20   58,31

179 Pasteurisatieruimte; gevel west   36,20   46,70   42,60   48,50   52,30   45,90   44,90   31,80   20,70   55,81
180 Pasteurisatieruimte; dakvlak   42,80   53,30   49,20   55,10   58,90   52,50   51,50   38,40   27,30   62,41
181 Pasteurisatieruimte; mestscheider -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
182 Verreiker (overslag digistaat)   70,80   82,10   84,40   88,90   95,50   98,10   99,10   96,90   84,60  103,90
183 Verreiker (overslag digistaat)   70,80   82,10   84,40   88,90   95,50   98,10   99,10   96,90   84,60  103,90

184 Verreiker (overslag digistaat)   70,80   82,10   84,40   88,90   95,50   98,10   99,10   96,90   84,60  103,90
185 Verreiker (overslag digistaat)   70,80   82,10   84,40   88,90   95,50   98,10   99,10   96,90   84,60  103,90
186 Biogasblower   39,40   44,10   61,10   69,80   66,90   69,20   68,70   53,90   47,40   75,02
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Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 X-n Y-n H-1 H-n Refl.L 500 Refl.R 500 Cp Vormpunten
001 Wand sleufsilo Polylijn     170983,66     563244,72     170953,16     563259,93     2,90     2,90 0,80 0,80 0 dB           4
002 Wand sleufsilo Polylijn     170918,91     563174,27     170960,53     563256,38     2,90     2,90 0,80 0,80 0 dB           2
003 Wand sleufsilo Polylijn     170926,46     563170,36     170968,08     563252,47     2,90     2,90 0,80 0,80 0 dB           2
004 Wand sleufsilo Polylijn     170975,69     563248,75     170933,89     563166,66     2,90     2,90 0,80 0,80 0 dB           2
005 Scherm Pasteurisatiehok Polylijn     170871,06     563268,12     170869,44     563264,66     1,70     1,70 0,80 0,80 0 dB           6
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Dossiernr.: 2012-FR-026Mts. Schaap, Kilewierwei 1 te Tirns
Bijlage 6Invoergegevens berekening - Ontvangpunten - Maximale invulling

Model: LAr,LT / LAmax
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Maaiveld Gevel
Ref-1 Referentiepunt 1; Vergunning 09-12-2003     170815,43     563401,12      1,50      5,00      1,80 -- -- --      0,00 Ja
Ref-2 Referentiepunt 2; Vergunning 09-12-2003     170933,44     563430,31      1,50      5,00      1,80 -- -- --      0,00 Ja
Ref-3 Referentiepunt 3; Vergunning 09-12-2003     170947,69     563286,77 -- -- -- -- -- --      0,00 Ja
001 50 meter (N)     170925,38     563438,68      1,50      5,00 -- -- -- --      0,00 Ja
002 50 meter (NO)     171012,76     563397,47      1,50      5,00 -- -- -- --      0,00 Ja

003 50 meter (O)     171028,61     563231,63      1,50      5,00 -- -- -- --      0,00 Ja
004 50 meter (ZO)     170938,37     563101,30      1,50      5,00 -- -- -- --      0,00 Ja
005 50 meter (ZW)     170746,89     563191,12      1,50      5,00 -- -- -- --      0,00 Ja
006 50 meter (W)     170758,32     563367,28      1,50      5,00 -- -- -- --      0,00 Ja
007 (Woon-)bestemming Ringdijk 3     170652,22     563442,05      1,50      5,00 -- -- -- --      0,00 Ja

008 (Woon-)bestemming Ringdijk 5     170752,19     563489,03      1,50      5,00 -- -- -- --      0,00 Ja
009 (Woon-)bestemming Ringdijk 2     170861,62     563521,30      1,50      5,00 -- -- -- --      0,00 Ja
010 (Woon-)bestemming Thaborwei 6     171079,05     563520,31      1,50      5,00 -- -- -- --      0,00 Ja



Bijlage Akoestisch onderzoek in het kader van het plan M.E.R. voor de melkrundveehouderij 
met mestvergistingsinstallatie van Mts. Schaap, Kilewierwei 1 te Tirns. 
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 Bijlage 7 Resultaten berekening langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT 



 



Mts. Schaap. Kilewierwei 1 te Tirns Dossiernr.: 2012-FR-026
Bijlage 7

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAr,LT REFERENTIESITUATIE

Nummer en omschrijving (Melk)rundveehouderij Mestvergistingsinstallatie Totale inrichting (RBS) Aanvoer (ruw-)voer e.d. Totale inrichting 
van het ontvangpunt  uitrijden mest (IBS) (RBS+ =RBS +IBS)

Dag Avond Nacht Etmaal Dag Avond Nacht Etmaal Dag Avond Nacht Etmaal Dag Avond Nacht Etmaal Dag Avond Nacht Etmaal

Beoordelingshoogte in m1 1,50 5,00 5,00 1,50 5,00 5,00 1,50 5,00 5,00 1,50 5,00 5,00 1,50 5,00 5,00

001 50 meter (N) 36,1 33,9 18,8 39 30,1 31,5 31,5 42 37,0 35,9 31,8 42 30,9 31,6 -- 37 38,0 37,3 31,8 42
002 50 meter (NO) 34,6 33,3 18,8 38 29,6 27,1 27,1 37 35,8 34,2 27,7 39 28,9 30,1 -- 35 36,6 35,6 27,7 41 (+2)
003 50 meter (O) 32,6 31,2 16,8 36 31,4 32,7 32,7 43 35,1 35,1 32,9 43 33,1 33,3 -- 38 37,2 37,3 32,9 43
004 50 meter (ZO) 27,6 28,2 7,5 33 33,4 31,1 31,1 41 34,4 32,9 31,1 41 34,4 34,4 -- 39 37,4 36,8 31,1 42 (+1)
005 50 meter (ZW) 34,0 36,2 9,6 41 36,8 36,5 36,5 46 38,6 39,3 36,5 46 44,3 44,0 -- 49 45,3 45,2 36,5 50
006 50 meter (W) 41,4 39,2 24,6 44 38,0 34,5 34,5 44 43,0 40,4 34,9 45 41,7 42,1 -- 47 45,4 44,4 34,9 49 (+4)

007 Ringdyk 3 32,9 30,6 16,0 36 31,2 26,8 26,8 37 35,1 32,1 27,1 37 34,3 33,3 -- 38 37,8 35,8 27,1 41 (+4)
008 Ringdyk 5 33,9 30,5 18,4 36 32,1 28,3 28,3 38 36,1 32,6 28,8 39 33,2 32,3 -- 37 37,9 35,5 28,8 40 (+1)
009 Ringdyk 2 34,6 32,9 16,9 38 30,4 27,7 27,7 38 36,0 34,1 28,0 39 30,6 29,6 -- 35 37,1 35,4 28,0 40 (+1)
010 Thaborwei 6 28,3 26,1 10,6 31 26,0 23,6 23,6 34 30,3 28,0 23,8 34 25,5 25,3 -- 30 31,5 29,9 23,8 35 (+1)

Ref-1 (verg. 2003) 1) 44,1 39,5 29,2 44 37,6 32,7 32,7 43 45,0 40,3 34,3 45 40,5 36,8 -- 42 46,3 41,9 34,3 47 (+2)
Ref-2 (verg. 2003) 1) 37,0 32,2 14,8 37 33,2 31,8 31,8 42 38,5 35,0 31,9 42 32,4 30,2 -- 35 39,5 36,3 31,9 42
Ref-3 (verg. 2003) 1) 43,2 41,5 25,6 46 34,2 31,6 31,6 42 43,7 41,9 32,6 47 39,5 38,6 -- 44 45,1 43,6 32,6 48 (+1)

Nadere specificatie deelactiviteiten c.q. (groep van) deelbronnen gerelateerd aan de mestvergistingsinstallatie

Nummer en omschrijving WKK -loods WKK / Koelers Schoorstenen+Biogasinst. Mestvergisting overig Mestvergisting totaal 
van het ontvangpunt Dag Avond Nacht Etmaal Dag Avond Nacht Etmaal Dag Avond Nacht Etmaal Dag Avond Nacht Etmaal Dag Avond Nacht Etmaal

Beoordelingshoogte in m1 1,50 5,00 5,00 1,50 5,00 5,00 1,50 5,00 5,00 1,50 5,00 5,00 1,50 5,00 5,00

001 50 meter (N) 27,5 31,0 31,0 41 16,0 17,1 17,1 27 18,0 20,3 20,3 30 25,4 5,8 5,8 25 30,1 31,5 31,5 42
002 50 meter (NO) 23,9 25,3 25,3 35 18,9 18,9 18,9 29 16,6 18,1 18,1 28 27,3 14,9 14,9 27 29,6 27,1 27,1 37
003 50 meter (O) 29,4 32,3 32,3 42 15,3 16,0 16,0 26 20,1 21,5 21,5 32 25,7 6,9 6,9 26 31,4 32,7 32,7 43
004 50 meter (ZO) 28,4 29,4 29,4 39 22,5 23,5 23,5 34 19,9 21,2 21,2 31 30,8 17,7 17,7 31 33,4 31,1 31,1 41
005 50 meter (ZW) 32,2 34,8 34,8 45 27,4 29,7 29,7 40 24,8 26,7 26,7 37 33,5 7,8 7,8 36 36,8 36,5 36,5 46
006 50 meter (W) 30,7 33,6 33,6 44 23,4 25,2 25,2 35 20,3 21,9 21,9 32 36,8 13,4 13,4 37 38,0 34,5 34,5 44

007 Ringdyk 3 25,1 25,8 25,8 36 18,3 18,2 18,2 28 14,3 14,9 14,9 25 29,5 6,8 6,8 30 31,2 26,8 26,8 37
008 Ringdyk 5 26,6 27,6 27,6 38 17,7 17,4 17,4 27 15,9 16,8 16,8 27 30,2 1,9 1,9 30 32,1 28,3 28,3 38
009 Ringdyk 2 25,6 26,9 26,9 37 15,8 16,8 16,8 27 15,4 16,5 16,5 26 28,2 9,3 9,3 28 30,4 27,7 27,7 38
010 Thaborwei 6 21,8 22,4 22,4 32 14,7 13,7 13,7 24 13,0 13,5 13,5 24 22,9 10,2 10,2 23 26,0 23,6 23,6 34

Ref-1 (verg. 2003) 1) 31,8 31,8 31,8 42 23,4 23,4 23,4 33 21,8 21,8 21,8 32 35,9 6,0 6,0 36 37,6 32,7 32,7 43
Ref-2 (verg. 2003) 1) 31,3 29,8 29,8 40 16,5 16,5 16,5 26 20,6 20,6 20,6 31 27,7 3,9 3,9 28 33,2 31,8 31,8 42
Ref-3 (verg. 2003) 1) 30,2 30,2 30,2 40 22,2 22,2 22,2 32 22,2 22,2 22,2 32 31,0 18,8 18,8 31 34,2 31,6 31,6 42

Etmaalwaarde = hoogste waarde van  onderstaande waarden 1) = In aansluiting op de voorschriften uit de oprichtingsvergunning van 9 december 2003 is voor de referentiepunten Ref-1 t/m Ref-3 voor zowel de 
en afgerond naar meest nabijgelegen hele getal waarbij 0,5 dB dag-, de avond- als de nachtperiode, uitgegaan van een beoordelingshoogte van 1,80 meter (ten opzichte van het lokale maaiveld)
is afgerond naar het meest nabijgelegen even getal. 33,9 = Berekende waarde maatgevend voor bepaling etmaalwaarde.
- Berekende waarde Dag  + 0 39 = Berekende waarde lager dan of gelijk aan 40 dB(A) etmaalwaarde
- Berekende waarde Avond + 5 43 = Overschrijding van de grenswaarde van 40 dB(A) etmaalwaarde geldend voor 'landelijke omgeving '. 
- Berekende waarde Nacht + 10 46 = Overschrijding van de  grenswaarde van 45 dB(A) etmaalwaarde geldend voor 'rustige woonwijk met weinig verkeer'.

(+2) = Toename ten opzichte van de bedrijfssituatie (RBS-minus) = effect toekennen aanvoer (ruw)voer e.d. aan de RBS
= Voor de beoordeling van de referentiesituatie primair maatgevende beoordelingspunten
= Meest nabijgelegen en als 'geluidsgevoelig' aan te merken (woon-)bestemmingen



Mts. Schaap. Kilewierwei 1 te Tirns Dossiernr.: 2012-FR-026
Bijlage 7

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAr,LT VOORNEMEN

Nummer en omschrijving (Melk)rundveehouderij Mestvergistingsinstallatie Totale inrichting (RBS) Aanvoer (ruw-)voer e.d. Totale inrichting 
van het ontvangpunt  uitrijden mest (IBS) (RBS+ =RBS +IBS)

Dag Avond Nacht Etmaal Dag Avond Nacht Etmaal Dag Avond Nacht Etmaal Dag Avond Nacht Etmaal Dag Avond Nacht Etmaal

Beoordelingshoogte in m1 1,50 5,00 5,00 1,50 5,00 5,00 1,50 5,00 5,00 1,50 5,00 5,00 1,50 5,00 5,00

001 50 meter (N) 46,2 37,6 33,5 46 27,5 25,8 25,8 36 46,2 37,8 34,2 46 28,7 28,0 -- 33 46,3 38,3 34,2 46
002 50 meter (NO) 46,9 35,9 26,9 47 27,9 22,9 22,9 37 46,9 36,1 28,3 47 37,0 37,3 -- 42 47,3 39,7 28,3 47
003 50 meter (O) 47,9 39,7 28,3 48 36,5 33,9 33,9 44 48,2 40,7 34,9 48 40,8 43,8 -- 49 48,9 45,5 34,9 50 (+2)
004 50 meter (ZO) 40,1 31,7 23,0 40 37,1 32,1 32,1 42 41,9 34,9 32,7 43 39,5 42,0 -- 47 43,9 42,8 32,6 48 (+5)
005 50 meter (ZW) 37,1 37,4 24,0 42 39,6 37,1 37,1 47 41,5 40,3 37,3 47 45,7 46,0 -- 51 47,1 47,0 37,3 52 (+5)
006 50 meter (W) 44,7 41,2 35,8 46 38,1 34,5 34,5 44 45,5 42,1 38,2 48 40,4 40,8 -- 46 46,7 44,5 38,2 50 (+2)

007 Ringdyk 3 34,4 31,1 22,7 36 31,6 26,8 26,8 37 36,3 32,5 28,2 38 33,9 33,1 -- 38 38,3 35,8 28,2 41 (+3)
008 Ringdyk 5 36,1 33,7 29,3 39 32,0 28,3 28,3 38 37,5 34,8 31,8 42 32,6 31,8 -- 37 38,8 36,5 31,8 42  
009 Ringdyk 2 40,7 34,1 27,5 41 29,5 25,2 25,2 35 41,0 34,7 29,5 41 32,2 31,5 -- 36 41,5 36,4 29,5 42 (+1)
010 Thaborwei 6 38,4 28,3 22,7 38 22,9 19,2 19,2 29 38,6 28,8 24,3 39 30,9 30,5 -- 36 39,2 32,8 24,3 39

Ref-1 (verg. 2003) 1) 48,4 42,8 38,3 48 37,3 31,7 31,7 42 48,7 43,1 39,2 49 41,7 39,5 -- 44 49,5 44,7 39,2 50 (+1)
Ref-2 (verg. 2003) 1) 46,9 37,4 33,6 47 29,4 26,9 26,9 37 47,0 37,8 34,4 47 28,8 26,8 -- 32 47,1 38,1 34,4 47
Ref-3 (verg. 2003) (Vervalt in verband met realisatie ligboxenstal)

Nadere specificatie deelactiviteiten c.q. (groep van) deelbronnen gerelateerd aan de mestvergistingsinstallatie

Nummer en omschrijving WKK -loods WKK / Koelers Schoorstenen+Biogasinst. Mestvergisting overig Mestvergisting totaal 
van het ontvangpunt Dag Avond Nacht Etmaal Dag Avond Nacht Etmaal Dag Avond Nacht Etmaal Dag Avond Nacht Etmaal Dag Avond Nacht Etmaal

Beoordelingshoogte in m1 1,50 5,00 5,00 1,50 5,00 5,00 1,50 5,00 5,00 1,50 5,00 5,00 1,50 5,00 5,00

001 50 meter (N) 23,7 25,0 25,0 35 13,3 14,4 14,4 24 14,5 16,0 16,0 26 24,5 2,0 2,0 24 27,5 25,8 25,8 36
002 50 meter (NO) 20,1 21,6 21,6 32 12,8 13,5 13,5 24 12,7 14,3 14,3 24 26,8 2,1 2,1 27 27,9 22,9 22,9 37
003 50 meter (O) 29,7 33,5 33,5 44 15,9 17,3 17,3 27 19,8 21,4 21,4 31 35,3 8,7 8,7 35 36,5 33,9 33,9 44
004 50 meter (ZO) 29,3 30,5 30,5 40 22,9 23,8 23,8 34 20,1 21,4 21,4 31 36,0 19,5 19,5 36 37,1 32,1 32,1 42
005 50 meter (ZW) 33,0 35,7 35,7 45 27,4 29,7 29,7 40 24,8 26,9 26,9 37 38,0 8,3 8,3 38 39,6 37,1 37,1 47
006 50 meter (W) 30,7 33,6 33,6 44 23,4 25,2 25,2 35 20,3 21,9 21,9 32 37,0 13,6 13,6 37 38,1 34,5 34,5 44

007 Ringdyk 3 25,1 25,8 25,8 36 18,3 18,2 18,2 28 14,3 14,9 14,9 25 30,2 7,0 7,0 30 31,6 26,8 26,8 37
008 Ringdyk 5 26,6 27,6 27,6 38 17,7 17,4 17,4 27 15,9 16,8 16,8 27 30,2 1,2 1,2 30 32,0 28,3 28,3 38
009 Ringdyk 2 23,2 24,5 24,5 34 11,9 12,9 12,9 23 13,7 14,6 14,6 25 28,1 1,1 1,1 28 29,5 25,2 25,2 35
010 Thaborwei 6 17,4 18,1 18,1 28 9,9 10,2 10,2 20 9,3 9,6 9,6 20 20,9 0,0 0,0 20 22,9 19,2 19,2 29

Ref-1 (verg. 2003) 1) 30,6 30,6 30,6 41 22,0 22,0 22,0 32 22,0 22,0 22,0 32 35,9 3,2 3,2 36 37,3 31,7 31,7 42
Ref-2 (verg. 2003) 1) 26,0 26,0 26,0 36 13,9 13,9 13,9 24 18,4 18,4 18,4 28 25,8 1,6 1,6 26 29,4 26,9 26,9 37
Ref-3 (verg. 2003) (Vervalt in verband met realisatie ligboxenstal)

Etmaalwaarde = hoogste waarde van  onderstaande waarden 1) = In aansluiting op de voorschriften uit de oprichtingsvergunning van 9 december 2003 is voor de referentiepunten Ref-1 t/m Ref-3 voor zowel de 
en afgerond naar meest nabijgelegen  hele getal waarbij 0,5 dB dag-, de avond- als de nachtperiode, uitgegaan van een beoordelingshoogte van 1,80 meter (ten opzichte van het lokale maaiveld)
is afgerond naar het meest nabijgelegen even getal. 33,9 = Berekende waarde maatgevend voor bepaling etmaalwaarde.
- Berekende waarde Dag  + 0 39 = Berekende waarde lager dan of gelijk aan 40 dB(A) etmaalwaarde
- Berekende waarde Avond + 5 43 = Overschrijding van de grenswaarde van 40 dB(A) etmaalwaarde geldend voor 'landelijke omgeving '. 
- Berekende waarde Nacht + 10 46 = Overschrijding van de  grenswaarde van 45 dB(A) etmaalwaarde geldend voor 'rustige woonwijk met weinig verkeer'.

(+2) = Toename ten opzichte van de bedrijfssituatie (RBS-minus) = effect toekennen aanvoer (ruw)voer e.d. aan de RBS
= Voor de beoordeling van het voornemen primair maatgevende beoordelingspunten
= Meest nabijgelegen en als 'geluidsgevoelig' aan te merken (woon-)bestemmingen



Mts. Schaap. Kilewierwei 1 te Tirns Dossiernr.: 2012-FR-026
Bijlage 7

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAr,LT MAXIMALE INVULLING

Nummer en omschrijving (Melk)rundveehouderij Mestvergistingsinstallatie Totale inrichting (RBS) Aanvoer (ruw-)voer e.d. Totale inrichting 
van het ontvangpunt  uitrijden mest (IBS) (RBS+ =RBS +IBS)

Dag Avond Nacht Etmaal Dag Avond Nacht Etmaal Dag Avond Nacht Etmaal Dag Avond Nacht Etmaal Dag Avond Nacht Etmaal

Beoordelingshoogte in m1 1,50 5,00 5,00 1,50 5,00 5,00 1,50 5,00 5,00 1,50 5,00 5,00 1,50 5,00 5,00

001 50 meter (N) 46,2 37,7 33,6 46 27,1 25,3 25,3 35 46,3 37,9 34,2 46 30,2 28,4 -- 33 46,4 38,4 34,2 46
002 50 meter (NO) 46,9 35,9 27,1 47 30,2 23,0 23,0 33 47,0 36,2 28,6 47 39,0 37,3 -- 42 47,7 39,8 28,6 47
003 50 meter (O) 48,3 39,7 28,2 48 38,3 33,9 33,9 44 48,7 40,7 34,9 49 42,1 43,7 -- 49 49,6 45,5 34,9 51 (+2)
004 50 meter (ZO) 40,8 30,8 19,0 41 38,3 32,2 32,2 42 42,7 34,6 32,4 43 41,4 41,9 -- 47 45,1 42,7 32,4 48 (+5)
005 50 meter (ZW) 38,3 37,2 21,1 42 40,1 37,7 37,7 48 42,3 40,5 37,8 47 46,9 46,0 -- 51 48,2 47,1 37,8 52 (+5)
006 50 meter (W) 48,7 42,6 35,9 49 33,6 32,4 32,4 42 48,8 43,0 37,5 49 42,7 42,2 -- 47 49,7 45,6 37,5 51 (+3)

007 Ringdyk 3 40,0 32,1 22,8 37 29,8 26,7 26,7 37 40,4 33,2 28,2 40 35,8 33,8 -- 39 41,7 36,5 28,2 42 (+4)
008 Ringdyk 5 39,9 34,3 29,8 40 26,0 24,6 24,6 35 40,0 34,8 31,0 41 33,5 31,6 -- 37 40,9 36,5 31,0 42  (+1)
009 Ringdyk 2 41,5 34,4 28,3 42 23,9 21,6 21,6 32 41,6 34,6 29,1 41 33,1 31,5 -- 36 42,1 36,4 29,1 42 (+1)
010 Thaborwei 6 38,6 28,5 23,0 39 24,8 20,1 20,1 30 38,8 29,1 24,8 39 32,9 30,5 -- 36 39,8 32,9 24,8 40 (+1)

Ref-1 (verg. 2003) 1) 49,1 42,9 38,5 49 31,1 26,5 26,5 36 49,2 43,0 38,7 49 42,8 39,9 -- 45 50,1 44,7 38,7 50 (+1)
Ref-2 (verg. 2003) 1) 47,0 37,5 33,7 47 28,9 26,1 26,1 36 47,1 37,8 34,4 47 30,5 27,1 -- 32 47,2 38,1 34,4 47
Ref-3 (verg. 2003) (Vervalt in verband met realisatie ligboxenstal)

Nadere specificatie deelactiviteiten c.q. (groep van) deelbronnen gerelateerd aan de mestvergistingsinstallatie

Nummer en omschrijving WKK -loods WKK / Koelers Schoorstenen+Biogasinst. Mestvergisting overig Mestvergisting totaal 
van het ontvangpunt Dag Avond Nacht Etmaal Dag Avond Nacht Etmaal Dag Avond Nacht Etmaal Dag Avond Nacht Etmaal Dag Avond Nacht Etmaal

Beoordelingshoogte in m1 1,50 5,00 5,00 1,50 5,00 5,00 1,50 5,00 5,00 1,50 5,00 5,00 1,50 5,00 5,00

001 50 meter (N) 23,4 24,6 24,6 35 11,2 12,0 12,0 22 13,8 15,1 15,1 25 24,1 2,0 2,0 24 27,1 25,3 25,3 35
002 50 meter (NO) 20,7 22,0 22,0 32 10,9 11,2 11,2 21 12,7 14,3 14,3 24 29,5 2,2 2,2 30 30,2 23,0 23,0 33
003 50 meter (O) 29,7 33,5 33,5 44 15,9 17,3 17,3 27 19,8 21,4 21,4 31 37,5 10,5 10,5 38 38,3 33,9 33,9 44
004 50 meter (ZO) 29,3 30,5 30,5 44 23,7 24,6 24,6 35 20,1 21,4 21,4 31 37,4 19,5 19,5 37 38,3 32,2 32,2 42
005 50 meter (ZW) 33,8 36,3 36,3 46 28,2 30,3 30,3 40 24,9 26,9 26,9 37 38,3 8,3 8,3 38 40,1 37,7 37,7 48
006 50 meter (W) 28,5 31,4 31,4 41 21,5 23,4 23,4 33 20,3 21,7 21,7 32 31,2 8,2 8,2 31 33,6 32,4 32,4 42

007 Ringdyk 3 25,1 25,8 25,8 36 17,6 17,3 17,3 27 14,3 14,9 14,9 25 27,3 3,9 3,9 27 29,8 26,7 26,7 37
008 Ringdyk 5 23,6 23,9 23,9 34 13,1 12,8 12,8 23 13,1 14,1 14,1 24 20,9 0,0 0,0 21 26,0 24,6 24,6 35
009 Ringdyk 2 20,0 20,7 20,7 31 9,9 10,7 10,7 21 11,3 12,1 12,1 22 20,8 0,7 0,7 21 23,9 21,6 21,6 32
010 Thaborwei 6 18,1 19,2 19,2 29 8,9 9,0 9,0 19 9,3 9,6 9,6 20 23,4 0,0 0,0 23 24,8 20,1 20,1 30

Ref-1 (verg. 2003) 1) 25,5 25,5 25,5 36 16,8 16,8 16,8 27 16,8 16,8 16,8 27 29,2 1,0 1,0 29 31,1 26,5 26,5 36
Ref-2 (verg. 2003) 1) 25,4 25,4 25,4 35 11,8 11,8 11,8 22 16,6 16,6 16,6 27 25,6 1,6 1,6 26 28,9 26,1 26,1 36
Ref-3 (verg. 2003) (Vervalt in verband met realisatie ligboxenstal)

Etmaalwaarde = hoogste waarde van  onderstaande waarden 1) = In aansluiting op de voorschriften uit de oprichtingsvergunning van 9 december 2003 is voor de referentiepunten Ref-1 t/m Ref-3 voor zowel de 
en afgerond naar meest nabijgelegen  hele getal waarbij 0,5 dB dag-, de avond- als de nachtperiode, uitgegaan van een beoordelingshoogte van 1,80 meter (ten opzichte van het lokale maaiveld)
is afgerond naar het meest nabijgelegen even getal. 33,9 = Berekende waarde maatgevend voor bepaling etmaalwaarde.
- Berekende waarde Dag  + 0 39 = Berekende waarde lager dan of gelijk aan 40 dB(A) etmaalwaarde
- Berekende waarde Avond + 5 43 = Overschrijding van de grenswaarde van 40 dB(A) etmaalwaarde geldend voor 'landelijke omgeving '. 
- Berekende waarde Nacht + 10 46 = Overschrijding van de  grenswaarde van 45 dB(A) etmaalwaarde geldend voor 'rustige woonwijk met weinig verkeer'.

(+2) = Toename ten opzichte van de bedrijfssituatie (RBS-minus) = effect toekennen aanvoer (ruw)voer e.d. aan de RBS
= Voor de beoordeling van de maximale invulling primair maatgevende beoordelingspunten
= Meest nabijgelegen en als 'geluidsgevoelig' aan te merken (woon-)bestemmingen
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 Bijlage 8 Resultaten berekening maximale geluidsniveaus LAmax 



 



Mts. Schaap. Kilewierwei 1 te Tirns Dossiernr.: 2012-FR-026
Bijlage 8

Maximale geluidsniveaus LAmax REFERENTIESITUATIE

Nummer en omschrijving 
van het ontvangpunt Dagperiode Avondperiode Nachtperiode

Beoordelingshoogte in m1 1,50 5,00 5,00
Berek. Berek. Berek.

Bron LAmax Piek LAmax Bron LAmax Piek LAmax Bron LAmax Piek LAmax

007 Ringdyk 3 (* 034) 43,2 5,0 48 (* 069) 44,6 5,0 50 (* 099) 42,7 5,0 48
008 Ringdyk 5 (* 089) 46,6 5,0 52 (* 097) 45,6 5,0 51 (* 097) 45,6 5,0 51
009 Ringdyk 2 (* 032) 47,0 5,0 52 (* 040) 48,4 5,0 53 (* 096) 46,8 5,0 52
010 Thaborwei 6 (* 038) 41,8 5,0 47 (* 052) 41,0 5,0 46 (* 098) 33,5 5,0 38

Ref-1 (verg. 2003) 1) (* 089) 58,8 5,0 64 (* 040) 57,8 5,0 63 (* 097) 56,5 5,0 62
Ref-2 (verg. 2003) 1) (* 037) 51,8 5,0 57 (* 113) 48,1 5,0 53 (* 099) 42,3 5,0 47
Ref-3 (verg. 2003) 1) (* 051) 59,2 5,0 64 (* 051) 59,2 5,0 64 (* 098) 45,9 5,0 51

1) = In aansluiting op de voorschriften uit de oprichtingsvergunning van 9 december 2003 is voor de referentiepunten Ref-1 t/m Ref-3 voor zowel de dag-, de avond- als
nachtperiode, uitgegaan van een beoordelingshoogte van 1,80 meter (ten opzichte van het lokale maaiveld)

(* 089) = Voor de bepaling van het maximale geluidsniveaus bepalende bron of groep van bronnen c.q. bronpositie waarbij:
(* 032-039) = Tractor ten behoeve van aan-/afvoeren jongvee
(* 040-065) = Tractor ten behoeve van aanvoer van (ruw-)voer, (kuil-)gras en/of maïs
(* 066-071) = Tractor lossen (ruw-)voer, (kuil-)gras en/of maïs
(* 089-094) = Verreiker voerbeurt
(* 096-100) = Tankwagen derden afvoer melk
(*112-117) = Tractor beheer en onderhoud landerijen

63 = Overschrijding van de grenswaarde van 70, 65 dan wel 60 dB(A) geldend voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode als opgenomen in de vigerende vergunning van 2003, 
= Voor de beoordeling van de referentiesituatie primair maatgevende beoordelingspunten
= Meest nabijgelegen en als 'geluidsgevoelig' aan te merken (woon-)bestemmingen



Mts. Schaap. Kilewierwei 1 te Tirns Dossiernr.: 2012-FR-026
Bijlage 8

Maximale geluidsniveaus LAmax VOORNEMEN

Nummer en omschrijving 
van het ontvangpunt Dagperiode Avondperiode Nachtperiode

Beoordelingshoogte in m1 1,50 5,00 5,00
Berek. Berek. Berek.

Bron LAmax Piek LAmax Bron LAmax Piek LAmax Bron LAmax Piek LAmax

007 Ringdyk 3 (* 041) 42,9 5,0 48 (* 041) 43,8 5,0 49 (* 097) 42,2 5,0 47
008 Ringdyk 5 (* 034) 46,1 5,0 51 (* 041) 46,9 5,0 52 (* 097) 45,0 5,0 50
009 Ringdyk 2 (* 032) 47,0 5,0 52 (* 040) 48,4 5,0 53 (* 096) 46,8 5,0 52
010 Thaborwei 6 (* 001-023) 43,5 5,0 48 (* 052) 42,1 5,0 47 (* 097) 29,3 5,0 34

Ref-1 (verg. 2003) 1) (* 032) 58,6 5,0 64 (* 041) 57,7 5,0 63 (* 097) 55,7 5,0 61
Ref-2 (verg. 2003) 1) (* 001-023) 53,6 5,0 59 (* 113) 49,1 5,0 54 (* 001-023) 40,0 5,0 45
Ref-3 (verg. 2003) (Vervalt in verband met realisatie ligboxenstal)

1) = In aansluiting op de voorschriften uit de oprichtingsvergunning van 9 december 2003 is voor de referentiepunten Ref-1 t/m Ref-3 voor zowel de dag-, de avond- als
nachtperiode, uitgegaan van een beoordelingshoogte van 1,80 meter (ten opzichte van het lokale maaiveld)

(* 182) = Voor de bepaling van het maximale geluidsniveaus bepalende bron of groep van bronnen c.q. bronpositie waarbij:
(* 001-023) = Geluidsemissie vanuit melkrundveestal en melklokaal
(* 032-039) = Tractor ten behoeve van aan-/afvoeren jongvee
(* 040-065) = Tractor ten behoeve van aanvoer van (ruw-)voer, (kuil-)gras en/of maïs
(* 096-100) = Tankwagen derden afvoer melk
(*112-117) = Tractor beheer en onderhoud landerijen
(* 182-185) = Verreiker afvoeren digistaat naar sleufsilo's

61 = Overschrijding van de grenswaarde van 70, 65 dan wel 60 dB(A) geldend voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode als opgenomen in de vigerende vergunning van 2003, 
= Voor de beoordeling van het voornemen primair maatgevende beoordelingspunten
= Meest nabijgelegen en als 'geluidsgevoelig' aan te merken (woon-)bestemmingen



Mts. Schaap. Kilewierwei 1 te Tirns Dossiernr.: 2010-FR-024
Bijlage 8

Maximale geluidsniveaus LAmax MAXIMALE INVULLING

Nummer en omschrijving 
van het ontvangpunt Dagperiode Avondperiode Nachtperiode

Beoordelingshoogte in m1 1,50 5,00 5,00
Berek. Berek. Berek.

Bron LAmax Piek LAmax Bron LAmax Piek LAmax Bron LAmax Piek LAmax

007 Ringdyk 3 (* 232) 45,7 5,0 51 (* 114) 45,6 5,0 51 (* 100) 44,1 5,0 49
008 Ringdyk 5 (* 034) 45,8 5,0 51 (* 041) 46,9 5,0 52 (* 097) 45,0 5,0 50
009 Ringdyk 2 (* 032) 47,0 5,0 52 (* 040) 48,4 5,0 53 (* 096) 46,8 5,0 52
010 Thaborwei 6 (* 001-023) 43,5 5,0 48 (* 113) 42,1 5,0 47 (* 097) 31,6 5,0 37

Ref-1 (verg. 2003) 1) (* 032) 58,5 5,0 54 (* 041) 57,7 5,0 63 (* 097) 55,7 5,0 61
Ref-2 (verg. 2003) 1) (* 001-023) 53,6 5,0 59 (* 113) 49,1 5,0 54 (* 001-023) 40,0 5,0 45
Ref-3 (verg. 2003) (Vervalt in verband met realisatie ligboxenstal)

1) = In aansluiting op de voorschriften uit de oprichtingsvergunning van 9 december 2003 is voor de referentiepunten Ref-1 t/m Ref-3 voor zowel de dag-, de avond- als
nachtperiode, uitgegaan van een beoordelingshoogte van 1,80 meter (ten opzichte van het lokale maaiveld)

(* 232) = Voor de bepaling van het maximale geluidsniveaus bepalende bron of groep van bronnen c.q. bronpositie waarbij:
(* 001-023) = Geluidsemissie vanuit melkrundveestal en melklokaal
(* 032-039) = Tractor ten behoeve van aan-/afvoeren jongvee
(* 040-065) = Tractor ten behoeve van aanvoer van (ruw-)voer, (kuil-)gras en/of maïs
(* 072-078) = Verreiker inrijden/verdichten
(* 089-094) = Verreiker voerbeurt
(* 230-232) = Verreiker voerbeurt (ten behoeve van jongveestal) 
(* 096-100) = Tankwagen derden afvoer melk
(*112-117) = Tractor beheer en onderhoud landerijen

61 = Overschrijding van de grenswaarde van 70, 65 dan wel 60 dB(A) geldend voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode als opgenomen in de vigerende vergunning van 2003, 
= Voor de beoordeling van de maximale invlulling primair maatgevende beoordelingspunten
= Meest nabijgelegen en als 'geluidsgevoelig' aan te merken (woon-)bestemmingen



 



Bijlage Akoestisch onderzoek in het kader van het plan M.E.R. voor de melkrundveehouderij 
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 Bijlage 9 Resultaten berekening LAeq inrichtinggebonden verkeer 



 



Bijlage 9 Akoestisch onderzoek in het kan van het plan M.E.R. voor de melkrundveejouderij
met mestvergistingsinstallatie van Mts. Schaap, Kilewierwei 1 te Tirns

Standaard Rekenmethode I (SRM-I) (volgens het Reken- en Meetvoorschrift geluidhinder 2006)

Berekening geluidsbelasting op 13,50 meter afstand tot de wegas = woning Ringdyk 3

Omschrijving waarneempunt 

Algemene gegevens
Waarneemhoogte in meters 1,50
Wegdekhoogte in meters 0,00 REFERENTIESITUATIE (RBS) 1,50 m+
Afstand tot rijlijn in meters 13,50
Bodemfactor 0,50

Emissiegegevens
Categorie

Aantal mvt Snelheid Emissie Aantal mvt Snelheid Emissie Aantal mvt Snelheid Emissie
Nacht (23:00-7:00)Avond (19:00-23:00)Dag (7:00-19:00)

per uur km/h dB(A) per uur km/h dB(A) per uur km/h dB(A)
lichte motorvoertuigen (lv) 0,77 60 47,0 1,00 60 48,2 0,29 60 42,8
middelzware voertuigen (mv) 0,30 60 48,9 0,00 60 0,00 60
zware voertuigen (zv) 0,92 60 56,7 0,50 60 54,0 0,29 60 51,6
Totaal 1,99 57,7 1,50 55,0 0,58 52,2

Wegdekcorrectie (Cwegdek)
Type wegdek:

vmin vmax Cwegdek vmin vmax Cwegdek vmin vmax Cwegdek

lichte motorvoertuigen (lv) 35 130 0,0 35 130 0,0 35 130 0,0

Avond (19:00-23:00)Dag (7:00-19:00)
1. Dicht asfaltbeton (referentiewegdek)

Nacht (23:00-7:00)

g ( )
middelzware voertuigen (mv) 35 100 0,0 35 100 0,0 35 100 0,0
zware voertuigen (zv) 35 100 0,0 35 100 0,0 35 100 0,0
Opmerkingen:

Kruispuntcorrectie (Ckruispunt)

Is er een verkeerslicht-geregelde kruising in de nabijheid van het waarneempunt aanwezig? Nee
Bedraagt de intensiteit van de kruisende weg minimaal 500 mvt/etmaal?
Is de etmaalintensiteit op de kruisende weg groter dan 1/5 deel van de beschouwde weg?
Wat is de afstand van het waarneempunt tot het midden van het kruispunt in meters?

Obstakelcorrectie (C )Obstakelcorrectie (Cobstakel)
Is er een obstakel  in de nabijheid van het waarneempunt aanwezig waardoor de snelheid tenminste gehalveerd wordt? Nee
Wat is de afstand van het waarneempunt tot de verkeersdrempel in meters?

Optrekcorrectie (Coptrek)

Kruispuntcorrectie (Ckruispunt)
Obstakelcorrectie (Cobstakel)
Coptrek (maximum)

Reflectieterm (Creflectie)

N.v.t. N.v.t.

Dag (7:00-19:00) Avond (19:00-23:00) Nacht (23:00-7:00)
N.v.t. N.v.t. N.v.t.

N.v.t.
N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Reflectieterm (Creflectie)

Is er een reflecterend object aan de overzijde van de rijlijn aanwezig? Nee
Wat is de afstand van het object tot de rijlijn in meters?
Wat is de hoogte van het object in meters?
Wat is de lengte van het object in meters?
Reflectieterm N.v.t.

Zichthoek
Is er een zichtbelemmerend object tussen het waarneempunt en de rijlijn aanwezig? Nee
Hoe groot is de zichthoek vanuit het waarneempunt op de rijlijn (maximaal 127 °)? 127 °

Dempingstermen dB(A)
Afstandsterm (Dafstand) 11,3
Luchtdempingsterm (Dlucht) 0,1
Bodemdempingsterm (Dbodem) 1,8
Meteocorrectie (Dmeteo) 0,8
Totaal 14,0

Eindresultaten in dB(A)

E i l l id i L
Avond (19:00-23:00) Nacht (23:00-7:00)

41 043 38 2
Dag (7:00-19:00)

Equivalente geluidsniveau LAeq

Etmaalwaarden per periode

48,2 (Nacht)

48,243,7
41,0
46,0

43,7 38,2

Ongecorrigeerde  etmaalwaarde



Bijlage 9 Akoestisch onderzoek in het kan van het plan M.E.R. voor de melkrundveejouderij
met mestvergistingsinstallatie van Mts. Schaap, Kilewierwei 1 te Tirns

Standaard Rekenmethode I (SRM-I) (volgens het Reken- en Meetvoorschrift geluidhinder 2006)

Berekening geluidsbelasting op 13,50 meter afstand tot de wegas = woning Ringdyk 3

Omschrijving waarneempunt 

Algemene gegevens
Waarneemhoogte in meters 5,00
Wegdekhoogte in meters 0,00 REFERENTIESITUATIE (RBS) 5,00 m+
Afstand tot rijlijn in meters 13,50
Bodemfactor 0,50

Emissiegegevens
Categorie

Aantal mvt Snelheid Emissie Aantal mvt Snelheid Emissie Aantal mvt Snelheid Emissie
Dag (7:00-19:00) Avond (19:00-23:00) Nacht (23:00-7:00)

per uur km/h dB(A) per uur km/h dB(A) per uur km/h dB(A)
lichte motorvoertuigen (lv) 0,77 60 47,0 1,00 60 48,2 0,29 60 42,8
middelzware voertuigen (mv) 0,30 60 48,9 0,00 60 0,00 60
zware voertuigen (zv) 0,92 60 56,7 0,50 60 54,0 0,29 60 51,6
Totaal 1,99 57,7 1,50 55,0 0,58 52,2

Wegdekcorrectie (Cwegdek)
Type wegdek:

vmin vmax Cwegdek vmin vmax Cwegdek vmin vmax Cwegdek

lichte motorvoertuigen (lv) 35 130 0,0 35 130 0,0 35 130 0,0

1. Dicht asfaltbeton (referentiewegdek)
Dag (7:00-19:00) Avond (19:00-23:00) Nacht (23:00-7:00)

g ( )
middelzware voertuigen (mv) 35 100 0,0 35 100 0,0 35 100 0,0
zware voertuigen (zv) 35 100 0,0 35 100 0,0 35 100 0,0
Opmerkingen:

Kruispuntcorrectie (Ckruispunt)

Is er een verkeerslicht-geregelde kruising in de nabijheid van het waarneempunt aanwezig? Nee
Bedraagt de intensiteit van de kruisende weg minimaal 500 mvt/etmaal?
Is de etmaalintensiteit op de kruisende weg groter dan 1/5 deel van de beschouwde weg?
Wat is de afstand van het waarneempunt tot het midden van het kruispunt in meters?

Obstakelcorrectie (C )Obstakelcorrectie (Cobstakel)
Is er een obstakel  in de nabijheid van het waarneempunt aanwezig waardoor de snelheid tenminste gehalveerd wordt? Nee
Wat is de afstand van het waarneempunt tot de verkeersdrempel in meters?

Optrekcorrectie (Coptrek)

Kruispuntcorrectie (Ckruispunt)
Obstakelcorrectie (Cobstakel)
Coptrek (maximum)

Reflectieterm (Creflectie)

Dag (7:00-19:00) Avond (19:00-23:00) Nacht (23:00-7:00)
N.v.t. N.v.t. N.v.t.
N.v.t. N.v.t. N.v.t.
N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Reflectieterm (Creflectie)

Is er een reflecterend object aan de overzijde van de rijlijn aanwezig? Nee
Wat is de afstand van het object tot de rijlijn in meters?
Wat is de hoogte van het object in meters?
Wat is de lengte van het object in meters?
Reflectieterm N.v.t.

Zichthoek
Is er een zichtbelemmerend object tussen het waarneempunt en de rijlijn aanwezig? Nee
Hoe groot is de zichthoek vanuit het waarneempunt op de rijlijn (maximaal 127 °)? 127 °

Dempingstermen dB(A)
Afstandsterm (Dafstand) 11,6
Luchtdempingsterm (Dlucht) 0,1
Bodemdempingsterm (Dbodem) 1,6
Meteocorrectie (Dmeteo) 0,3
Totaal 13,6

Eindresultaten in dB(A)

E i l l id i L
Dag (7:00-19:00) Avond (19:00-23:00) Nacht (23:00-7:00)

44 1 41 4 38 6Equivalente geluidsniveau LAeq

Etmaalwaarden per periode

48,6 (Nacht)Ongecorrigeerde  etmaalwaarde

44,1 41,4 38,6
44,1 46,4 48,6



Bijlage 9 Akoestisch onderzoek in het kan van het plan M.E.R. voor de melkrundveejouderij
met mestvergistingsinstallatie van Mts. Schaap, Kilewierwei 1 te Tirns

Standaard Rekenmethode I (SRM-I) (volgens het Reken- en Meetvoorschrift geluidhinder 2006)

Berekening geluidsbelasting op 13,50 meter afstand tot de wegas = woning Ringdyk 3

Omschrijving waarneempunt 

Algemene gegevens
Waarneemhoogte in meters 1,50
Wegdekhoogte in meters 0,00 VOORNEMEN (RBS) 1,50 m+
Afstand tot rijlijn in meters 13,50
Bodemfactor 0,50

Emissiegegevens
Categorie

Aantal mvt Snelheid Emissie Aantal mvt Snelheid Emissie Aantal mvt Snelheid Emissie
Dag (7:00-19:00) Avond (19:00-23:00) Nacht (23:00-7:00)

per uur km/h dB(A) per uur km/h dB(A) per uur km/h dB(A)
lichte motorvoertuigen (lv) 0,77 60 47,0 1,00 60 48,2 0,29 60 42,8
middelzware voertuigen (mv) 0,30 60 48,9 0,00 60 0,00 60
zware voertuigen (zv) 2,00 60 60,0 0,50 60 54,0 0,29 60 51,6
Totaal 3,07 60,6 1,50 55,0 0,58 52,2

Wegdekcorrectie (Cwegdek)
Type wegdek:

vmin vmax Cwegdek vmin vmax Cwegdek vmin vmax Cwegdek

lichte motorvoertuigen (lv) 35 130 0,0 35 130 0,0 35 130 0,0

1. Dicht asfaltbeton (referentiewegdek)
Dag (7:00-19:00) Avond (19:00-23:00) Nacht (23:00-7:00)

g ( )
middelzware voertuigen (mv) 35 100 0,0 35 100 0,0 35 100 0,0
zware voertuigen (zv) 35 100 0,0 35 100 0,0 35 100 0,0
Opmerkingen:

Kruispuntcorrectie (Ckruispunt)

Is er een verkeerslicht-geregelde kruising in de nabijheid van het waarneempunt aanwezig? Nee
Bedraagt de intensiteit van de kruisende weg minimaal 500 mvt/etmaal?
Is de etmaalintensiteit op de kruisende weg groter dan 1/5 deel van de beschouwde weg?
Wat is de afstand van het waarneempunt tot het midden van het kruispunt in meters?

Obstakelcorrectie (C )Obstakelcorrectie (Cobstakel)
Is er een obstakel  in de nabijheid van het waarneempunt aanwezig waardoor de snelheid tenminste gehalveerd wordt? Nee
Wat is de afstand van het waarneempunt tot de verkeersdrempel in meters?

Optrekcorrectie (Coptrek)

Kruispuntcorrectie (Ckruispunt)
Obstakelcorrectie (Cobstakel)
Coptrek (maximum)

Reflectieterm (Creflectie)

Dag (7:00-19:00) Avond (19:00-23:00) Nacht (23:00-7:00)
N.v.t. N.v.t. N.v.t.
N.v.t. N.v.t. N.v.t.
N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Reflectieterm (Creflectie)

Is er een reflecterend object aan de overzijde van de rijlijn aanwezig? Nee
Wat is de afstand van het object tot de rijlijn in meters?
Wat is de hoogte van het object in meters?
Wat is de lengte van het object in meters?
Reflectieterm N.v.t.

Zichthoek
Is er een zichtbelemmerend object tussen het waarneempunt en de rijlijn aanwezig? Nee
Hoe groot is de zichthoek vanuit het waarneempunt op de rijlijn (maximaal 127 °)? 127 °

Dempingstermen dB(A)
Afstandsterm (Dafstand) 11,3
Luchtdempingsterm (Dlucht) 0,1
Bodemdempingsterm (Dbodem) 1,8
Meteocorrectie (Dmeteo) 0,8
Totaal 14,0

Eindresultaten in dB(A)

E i l l id i L
Dag (7:00-19:00) Avond (19:00-23:00) Nacht (23:00-7:00)

46 41 0 38 2Equivalente geluidsniveau LAeq

Etmaalwaarden per periode

48,2 (Nacht)Ongecorrigeerde  etmaalwaarde

46,5 41,0 38,2
46,5 46,0 48,2



Bijlage 9 Akoestisch onderzoek in het kan van het plan M.E.R. voor de melkrundveejouderij
met mestvergistingsinstallatie van Mts. Schaap, Kilewierwei 1 te Tirns

Standaard Rekenmethode I (SRM-I) (volgens het Reken- en Meetvoorschrift geluidhinder 2006)

Berekening geluidsbelasting op 13,50 meter afstand tot de wegas = woning Ringdyk 3

Omschrijving waarneempunt 

Algemene gegevens
Waarneemhoogte in meters 5,00
Wegdekhoogte in meters 0,00 VOORNEMEN (RBS) 5,00 m+
Afstand tot rijlijn in meters 13,50
Bodemfactor 0,50

Emissiegegevens
Categorie

Aantal mvt Snelheid Emissie Aantal mvt Snelheid Emissie Aantal mvt Snelheid Emissie
Dag (7:00-19:00) Avond (19:00-23:00) Nacht (23:00-7:00)

per uur km/h dB(A) per uur km/h dB(A) per uur km/h dB(A)
lichte motorvoertuigen (lv) 0,77 60 47,0 1,00 60 48,2 0,29 60 42,8
middelzware voertuigen (mv) 0,30 60 48,9 0,00 60 0,00 60
zware voertuigen (zv) 2,00 60 60,0 0,50 60 54,0 0,29 60 51,6
Totaal 3,07 60,6 1,50 55,0 0,58 52,2

Wegdekcorrectie (Cwegdek)
Type wegdek:

vmin vmax Cwegdek vmin vmax Cwegdek vmin vmax Cwegdek

lichte motorvoertuigen (lv) 35 130 0,0 35 130 0,0 35 130 0,0

1. Dicht asfaltbeton (referentiewegdek)
Dag (7:00-19:00) Avond (19:00-23:00) Nacht (23:00-7:00)

g ( )
middelzware voertuigen (mv) 35 100 0,0 35 100 0,0 35 100 0,0
zware voertuigen (zv) 35 100 0,0 35 100 0,0 35 100 0,0
Opmerkingen:

Kruispuntcorrectie (Ckruispunt)

Is er een verkeerslicht-geregelde kruising in de nabijheid van het waarneempunt aanwezig? Nee
Bedraagt de intensiteit van de kruisende weg minimaal 500 mvt/etmaal?
Is de etmaalintensiteit op de kruisende weg groter dan 1/5 deel van de beschouwde weg?
Wat is de afstand van het waarneempunt tot het midden van het kruispunt in meters?

Obstakelcorrectie (C )Obstakelcorrectie (Cobstakel)
Is er een obstakel  in de nabijheid van het waarneempunt aanwezig waardoor de snelheid tenminste gehalveerd wordt? Nee
Wat is de afstand van het waarneempunt tot de verkeersdrempel in meters?

Optrekcorrectie (Coptrek)

Kruispuntcorrectie (Ckruispunt)
Obstakelcorrectie (Cobstakel)
Coptrek (maximum)

Reflectieterm (Creflectie)

Dag (7:00-19:00) Avond (19:00-23:00) Nacht (23:00-7:00)
N.v.t. N.v.t. N.v.t.
N.v.t. N.v.t. N.v.t.
N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Reflectieterm (Creflectie)

Is er een reflecterend object aan de overzijde van de rijlijn aanwezig? Nee
Wat is de afstand van het object tot de rijlijn in meters?
Wat is de hoogte van het object in meters?
Wat is de lengte van het object in meters?
Reflectieterm N.v.t.

Zichthoek
Is er een zichtbelemmerend object tussen het waarneempunt en de rijlijn aanwezig? Nee
Hoe groot is de zichthoek vanuit het waarneempunt op de rijlijn (maximaal 127 °)? 127 °

Dempingstermen dB(A)
Afstandsterm (Dafstand) 11,6
Luchtdempingsterm (Dlucht) 0,1
Bodemdempingsterm (Dbodem) 1,6
Meteocorrectie (Dmeteo) 0,3
Totaal 13,6

Eindresultaten in dB(A)

E i l l id i L
Dag (7:00-19:00) Avond (19:00-23:00) Nacht (23:00-7:00)

4 0 41 4 38 6Equivalente geluidsniveau LAeq

Etmaalwaarden per periode

48,6 (Nacht)Ongecorrigeerde  etmaalwaarde

47,0 41,4 38,6
47,0 46,4 48,6



Bijlage 9 Akoestisch onderzoek in het kan van het plan M.E.R. voor de melkrundveejouderij
met mestvergistingsinstallatie van Mts. Schaap, Kilewierwei 1 te Tirns

Standaard Rekenmethode I (SRM-I) (volgens het Reken- en Meetvoorschrift geluidhinder 2006)

Berekening geluidsbelasting op 13,50 meter afstand tot de wegas = woning Ringdyk 3

Omschrijving waarneempunt 

Algemene gegevens
Waarneemhoogte in meters 1,50
Wegdekhoogte in meters 0,00 MAXIMALE INVULLING (RBS) 1,50 m+
Afstand tot rijlijn in meters 13,50
Bodemfactor 0,50

Emissiegegevens
Categorie

Aantal mvt Snelheid Emissie Aantal mvt Snelheid Emissie Aantal mvt Snelheid Emissie
Dag (7:00-19:00) Avond (19:00-23:00) Nacht (23:00-7:00)

per uur km/h dB(A) per uur km/h dB(A) per uur km/h dB(A)
lichte motorvoertuigen (lv) 0,77 60 47,0 1,00 60 48,2 0,29 60 42,8
middelzware voertuigen (mv) 0,30 60 48,9 0,00 60 0,00 60
zware voertuigen (zv) 2,00 60 60,0 0,50 60 54,0 0,29 60 51,6
Totaal 3,07 60,6 1,50 55,0 0,58 52,2

Wegdekcorrectie (Cwegdek)
Type wegdek:

vmin vmax Cwegdek vmin vmax Cwegdek vmin vmax Cwegdek

lichte motorvoertuigen (lv) 35 130 0,0 35 130 0,0 35 130 0,0

1. Dicht asfaltbeton (referentiewegdek)
Dag (7:00-19:00) Avond (19:00-23:00) Nacht (23:00-7:00)

g ( )
middelzware voertuigen (mv) 35 100 0,0 35 100 0,0 35 100 0,0
zware voertuigen (zv) 35 100 0,0 35 100 0,0 35 100 0,0
Opmerkingen:

Kruispuntcorrectie (Ckruispunt)

Is er een verkeerslicht-geregelde kruising in de nabijheid van het waarneempunt aanwezig? Nee
Bedraagt de intensiteit van de kruisende weg minimaal 500 mvt/etmaal?
Is de etmaalintensiteit op de kruisende weg groter dan 1/5 deel van de beschouwde weg?
Wat is de afstand van het waarneempunt tot het midden van het kruispunt in meters?

Obstakelcorrectie (C )Obstakelcorrectie (Cobstakel)
Is er een obstakel  in de nabijheid van het waarneempunt aanwezig waardoor de snelheid tenminste gehalveerd wordt? Nee
Wat is de afstand van het waarneempunt tot de verkeersdrempel in meters?

Optrekcorrectie (Coptrek)

Kruispuntcorrectie (Ckruispunt)
Obstakelcorrectie (Cobstakel)
Coptrek (maximum)

Reflectieterm (Creflectie)

Dag (7:00-19:00) Avond (19:00-23:00) Nacht (23:00-7:00)
N.v.t. N.v.t. N.v.t.
N.v.t. N.v.t. N.v.t.
N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Reflectieterm (Creflectie)

Is er een reflecterend object aan de overzijde van de rijlijn aanwezig? Nee
Wat is de afstand van het object tot de rijlijn in meters?
Wat is de hoogte van het object in meters?
Wat is de lengte van het object in meters?
Reflectieterm N.v.t.

Zichthoek
Is er een zichtbelemmerend object tussen het waarneempunt en de rijlijn aanwezig? Nee
Hoe groot is de zichthoek vanuit het waarneempunt op de rijlijn (maximaal 127 °)? 127 °

Dempingstermen dB(A)
Afstandsterm (Dafstand) 11,3
Luchtdempingsterm (Dlucht) 0,1
Bodemdempingsterm (Dbodem) 1,8
Meteocorrectie (Dmeteo) 0,8
Totaal 14,0

Eindresultaten in dB(A)

E i l l id i L
Dag (7:00-19:00) Avond (19:00-23:00) Nacht (23:00-7:00)

46 41 0 38 2Equivalente geluidsniveau LAeq

Etmaalwaarden per periode

48,2 (Nacht)Ongecorrigeerde  etmaalwaarde

46,5 41,0 38,2
46,5 46,0 48,2



Bijlage 9 Akoestisch onderzoek in het kan van het plan M.E.R. voor de melkrundveejouderij
met mestvergistingsinstallatie van Mts. Schaap, Kilewierwei 1 te Tirns

Standaard Rekenmethode I (SRM-I) (volgens het Reken- en Meetvoorschrift geluidhinder 2006)

Berekening geluidsbelasting op 13,50 meter afstand tot de wegas = woning Ringdyk 3

Omschrijving waarneempunt 

Algemene gegevens
Waarneemhoogte in meters 5,00
Wegdekhoogte in meters 0,00 MAXIMALE INVULLING (RBS) 5,00 m+
Afstand tot rijlijn in meters 13,50
Bodemfactor 0,50

Emissiegegevens
Categorie

Aantal mvt Snelheid Emissie Aantal mvt Snelheid Emissie Aantal mvt Snelheid Emissie
Dag (7:00-19:00) Avond (19:00-23:00) Nacht (23:00-7:00)

per uur km/h dB(A) per uur km/h dB(A) per uur km/h dB(A)
lichte motorvoertuigen (lv) 0,77 60 47,0 1,00 60 48,2 0,29 60 42,8
middelzware voertuigen (mv) 0,30 60 48,9 0,00 60 0,00 60
zware voertuigen (zv) 2,00 60 60,0 0,50 60 54,0 0,29 60 51,6
Totaal 3,07 60,6 1,50 55,0 0,58 52,2

Wegdekcorrectie (Cwegdek)
Type wegdek:

vmin vmax Cwegdek vmin vmax Cwegdek vmin vmax Cwegdek

lichte motorvoertuigen (lv) 35 130 0,0 35 130 0,0 35 130 0,0

1. Dicht asfaltbeton (referentiewegdek)
Dag (7:00-19:00) Avond (19:00-23:00) Nacht (23:00-7:00)

g ( )
middelzware voertuigen (mv) 35 100 0,0 35 100 0,0 35 100 0,0
zware voertuigen (zv) 35 100 0,0 35 100 0,0 35 100 0,0
Opmerkingen:

Kruispuntcorrectie (Ckruispunt)

Is er een verkeerslicht-geregelde kruising in de nabijheid van het waarneempunt aanwezig? Nee
Bedraagt de intensiteit van de kruisende weg minimaal 500 mvt/etmaal?
Is de etmaalintensiteit op de kruisende weg groter dan 1/5 deel van de beschouwde weg?
Wat is de afstand van het waarneempunt tot het midden van het kruispunt in meters?

Obstakelcorrectie (C )Obstakelcorrectie (Cobstakel)
Is er een obstakel  in de nabijheid van het waarneempunt aanwezig waardoor de snelheid tenminste gehalveerd wordt? Nee
Wat is de afstand van het waarneempunt tot de verkeersdrempel in meters?

Optrekcorrectie (Coptrek)

Kruispuntcorrectie (Ckruispunt)
Obstakelcorrectie (Cobstakel)
Coptrek (maximum)

Reflectieterm (Creflectie)

Dag (7:00-19:00) Avond (19:00-23:00) Nacht (23:00-7:00)
N.v.t. N.v.t. N.v.t.
N.v.t. N.v.t. N.v.t.
N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Reflectieterm (Creflectie)

Is er een reflecterend object aan de overzijde van de rijlijn aanwezig? Nee
Wat is de afstand van het object tot de rijlijn in meters?
Wat is de hoogte van het object in meters?
Wat is de lengte van het object in meters?
Reflectieterm N.v.t.

Zichthoek
Is er een zichtbelemmerend object tussen het waarneempunt en de rijlijn aanwezig? Nee
Hoe groot is de zichthoek vanuit het waarneempunt op de rijlijn (maximaal 127 °)? 127 °

Dempingstermen dB(A)
Afstandsterm (Dafstand) 11,6
Luchtdempingsterm (Dlucht) 0,1
Bodemdempingsterm (Dbodem) 1,6
Meteocorrectie (Dmeteo) 0,3
Totaal 13,6

Eindresultaten in dB(A)

E i l l id i L
Dag (7:00-19:00) Avond (19:00-23:00) Nacht (23:00-7:00)

4 0 41 4 38 6Equivalente geluidsniveau LAeq

Etmaalwaarden per periode

48,6 (Nacht)Ongecorrigeerde  etmaalwaarde

47,0 41,4 38,6
47,0 46,4 48,6



Bijlage 9 Akoestisch onderzoek in het kan van het plan M.E.R. voor de melkrundveejouderij
met mestvergistingsinstallatie van Mts. Schaap, Kilewierwei 1 te Tirns

Standaard Rekenmethode I (SRM-I) (volgens het Reken- en Meetvoorschrift geluidhinder 2006)

Berekening geluidsbelasting op 13,50 meter afstand tot de wegas = woning Ringdyk 3

Omschrijving waarneempunt 

Algemene gegevens
Waarneemhoogte in meters 1,50
Wegdekhoogte in meters 0,00 REFERENTIESITUATIE (RBS+) 1,50 m+
Afstand tot rijlijn in meters 13,50
Bodemfactor 0,50

Emissiegegevens
Categorie

Aantal mvt Snelheid Emissie Aantal mvt Snelheid Emissie Aantal mvt Snelheid Emissie
Dag (7:00-19:00) Avond (19:00-23:00) Nacht (23:00-7:00)

per uur km/h dB(A) per uur km/h dB(A) per uur km/h dB(A)
lichte motorvoertuigen (lv) 0,77 60 47,0 1,00 60 48,2 0,29 60 42,8
middelzware voertuigen (mv) 2,77 60 58,6 1,00 60 54,1 0,00 60
zware voertuigen (zv) 1,38 60 58,4 0,50 60 54,0 0,29 60 51,6
Totaal 4,92 61,7 2,50 57,6 0,58 52,2

Wegdekcorrectie (Cwegdek)
Type wegdek:

vmin vmax Cwegdek vmin vmax Cwegdek vmin vmax Cwegdek

lichte motorvoertuigen (lv) 35 130 0,0 35 130 0,0 35 130 0,0

1. Dicht asfaltbeton (referentiewegdek)
Dag (7:00-19:00) Avond (19:00-23:00) Nacht (23:00-7:00)

g ( )
middelzware voertuigen (mv) 35 100 0,0 35 100 0,0 35 100 0,0
zware voertuigen (zv) 35 100 0,0 35 100 0,0 35 100 0,0
Opmerkingen:

Kruispuntcorrectie (Ckruispunt)

Is er een verkeerslicht-geregelde kruising in de nabijheid van het waarneempunt aanwezig? Nee
Bedraagt de intensiteit van de kruisende weg minimaal 500 mvt/etmaal?
Is de etmaalintensiteit op de kruisende weg groter dan 1/5 deel van de beschouwde weg?
Wat is de afstand van het waarneempunt tot het midden van het kruispunt in meters?

Obstakelcorrectie (C )Obstakelcorrectie (Cobstakel)
Is er een obstakel  in de nabijheid van het waarneempunt aanwezig waardoor de snelheid tenminste gehalveerd wordt? Nee
Wat is de afstand van het waarneempunt tot de verkeersdrempel in meters?

Optrekcorrectie (Coptrek)

Kruispuntcorrectie (Ckruispunt)
Obstakelcorrectie (Cobstakel)
Coptrek (maximum)

Reflectieterm (Creflectie)

Dag (7:00-19:00) Avond (19:00-23:00) Nacht (23:00-7:00)
N.v.t. N.v.t. N.v.t.
N.v.t. N.v.t. N.v.t.
N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Reflectieterm (Creflectie)

Is er een reflecterend object aan de overzijde van de rijlijn aanwezig? Nee
Wat is de afstand van het object tot de rijlijn in meters?
Wat is de hoogte van het object in meters?
Wat is de lengte van het object in meters?
Reflectieterm N.v.t.

Zichthoek
Is er een zichtbelemmerend object tussen het waarneempunt en de rijlijn aanwezig? Nee
Hoe groot is de zichthoek vanuit het waarneempunt op de rijlijn (maximaal 127 °)? 127 °

Dempingstermen dB(A)
Afstandsterm (Dafstand) 11,3
Luchtdempingsterm (Dlucht) 0,1
Bodemdempingsterm (Dbodem) 1,8
Meteocorrectie (Dmeteo) 0,8
Totaal 14,0

Eindresultaten in dB(A)

E i l l id i L
Dag (7:00-19:00) Avond (19:00-23:00) Nacht (23:00-7:00)

4 6 43 6 38 2Equivalente geluidsniveau LAeq

Etmaalwaarden per periode

48,6 (Avond)Ongecorrigeerde  etmaalwaarde

47,6 43,6 38,2
47,6 48,6 48,2



Bijlage 9 Akoestisch onderzoek in het kan van het plan M.E.R. voor de melkrundveejouderij
met mestvergistingsinstallatie van Mts. Schaap, Kilewierwei 1 te Tirns

Standaard Rekenmethode I (SRM-I) (volgens het Reken- en Meetvoorschrift geluidhinder 2006)

Berekening geluidsbelasting op 13,50 meter afstand tot de wegas = woning Ringdyk 3

Omschrijving waarneempunt 

Algemene gegevens
Waarneemhoogte in meters 5,00
Wegdekhoogte in meters 0,00 REFERENTIESITUATIE (RBS+) 5,00 m+
Afstand tot rijlijn in meters 13,50
Bodemfactor 0,50

Emissiegegevens
Categorie

Aantal mvt Snelheid Emissie Aantal mvt Snelheid Emissie Aantal mvt Snelheid Emissie
Dag (7:00-19:00) Avond (19:00-23:00) Nacht (23:00-7:00)

per uur km/h dB(A) per uur km/h dB(A) per uur km/h dB(A)
lichte motorvoertuigen (lv) 0,77 60 47,0 1,00 60 48,2 0,29 60 42,8
middelzware voertuigen (mv) 2,77 60 58,6 1,00 60 54,1 0,00 60
zware voertuigen (zv) 1,38 60 58,4 0,50 60 54,0 0,29 60 51,6
Totaal 4,92 61,7 2,50 57,6 0,58 52,2

Wegdekcorrectie (Cwegdek)
Type wegdek:

vmin vmax Cwegdek vmin vmax Cwegdek vmin vmax Cwegdek

lichte motorvoertuigen (lv) 35 130 0,0 35 130 0,0 35 130 0,0

1. Dicht asfaltbeton (referentiewegdek)
Dag (7:00-19:00) Avond (19:00-23:00) Nacht (23:00-7:00)

g ( )
middelzware voertuigen (mv) 35 100 0,0 35 100 0,0 35 100 0,0
zware voertuigen (zv) 35 100 0,0 35 100 0,0 35 100 0,0
Opmerkingen:

Kruispuntcorrectie (Ckruispunt)

Is er een verkeerslicht-geregelde kruising in de nabijheid van het waarneempunt aanwezig? Nee
Bedraagt de intensiteit van de kruisende weg minimaal 500 mvt/etmaal?
Is de etmaalintensiteit op de kruisende weg groter dan 1/5 deel van de beschouwde weg?
Wat is de afstand van het waarneempunt tot het midden van het kruispunt in meters?

Obstakelcorrectie (C )Obstakelcorrectie (Cobstakel)
Is er een obstakel  in de nabijheid van het waarneempunt aanwezig waardoor de snelheid tenminste gehalveerd wordt? Nee
Wat is de afstand van het waarneempunt tot de verkeersdrempel in meters?

Optrekcorrectie (Coptrek)

Kruispuntcorrectie (Ckruispunt)
Obstakelcorrectie (Cobstakel)
Coptrek (maximum)

Reflectieterm (Creflectie)

Dag (7:00-19:00) Avond (19:00-23:00) Nacht (23:00-7:00)
N.v.t. N.v.t. N.v.t.
N.v.t. N.v.t. N.v.t.
N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Reflectieterm (Creflectie)

Is er een reflecterend object aan de overzijde van de rijlijn aanwezig? Nee
Wat is de afstand van het object tot de rijlijn in meters?
Wat is de hoogte van het object in meters?
Wat is de lengte van het object in meters?
Reflectieterm N.v.t.

Zichthoek
Is er een zichtbelemmerend object tussen het waarneempunt en de rijlijn aanwezig? Nee
Hoe groot is de zichthoek vanuit het waarneempunt op de rijlijn (maximaal 127 °)? 127 °

Dempingstermen dB(A)
Afstandsterm (Dafstand) 11,6
Luchtdempingsterm (Dlucht) 0,1
Bodemdempingsterm (Dbodem) 1,6
Meteocorrectie (Dmeteo) 0,3
Totaal 13,6

Eindresultaten in dB(A)

E i l l id i L
Dag (7:00-19:00) Avond (19:00-23:00) Nacht (23:00-7:00)

48 1 44 0 38 6Equivalente geluidsniveau LAeq

Etmaalwaarden per periode

49,0 (Avond)Ongecorrigeerde  etmaalwaarde

48,1 44,0 38,6
48,1 49,0 48,6



Bijlage 9 Akoestisch onderzoek in het kan van het plan M.E.R. voor de melkrundveejouderij
met mestvergistingsinstallatie van Mts. Schaap, Kilewierwei 1 te Tirns

Standaard Rekenmethode I (SRM-I) (volgens het Reken- en Meetvoorschrift geluidhinder 2006)

Berekening geluidsbelasting op 13,50 meter afstand tot de wegas = woning Ringdyk 3

Omschrijving waarneempunt 

Algemene gegevens
Waarneemhoogte in meters 1,50
Wegdekhoogte in meters 0,00 VOORNEMEN (RBS+) 1,50 m+
Afstand tot rijlijn in meters 13,50
Bodemfactor 0,50

Emissiegegevens
Categorie

Aantal mvt Snelheid Emissie Aantal mvt Snelheid Emissie Aantal mvt Snelheid Emissie
Dag (7:00-19:00) Avond (19:00-23:00) Nacht (23:00-7:00)

per uur km/h dB(A) per uur km/h dB(A) per uur km/h dB(A)
lichte motorvoertuigen (lv) 0,77 60 47,0 1,00 60 48,2 0,29 60 42,8
middelzware voertuigen (mv) 5,23 60 61,3 3,00 60 58,9 0,00 60
zware voertuigen (zv) 2,31 60 60,7 0,50 60 54,0 0,29 60 51,6
Totaal 8,31 64,1 4,50 60,4 0,58 52,2

Wegdekcorrectie (Cwegdek)
Type wegdek:

vmin vmax Cwegdek vmin vmax Cwegdek vmin vmax Cwegdek

lichte motorvoertuigen (lv) 35 130 0,0 35 130 0,0 35 130 0,0

1. Dicht asfaltbeton (referentiewegdek)
Dag (7:00-19:00) Avond (19:00-23:00) Nacht (23:00-7:00)

g ( )
middelzware voertuigen (mv) 35 100 0,0 35 100 0,0 35 100 0,0
zware voertuigen (zv) 35 100 0,0 35 100 0,0 35 100 0,0
Opmerkingen:

Kruispuntcorrectie (Ckruispunt)

Is er een verkeerslicht-geregelde kruising in de nabijheid van het waarneempunt aanwezig? Nee
Bedraagt de intensiteit van de kruisende weg minimaal 500 mvt/etmaal?
Is de etmaalintensiteit op de kruisende weg groter dan 1/5 deel van de beschouwde weg?
Wat is de afstand van het waarneempunt tot het midden van het kruispunt in meters?

Obstakelcorrectie (C )Obstakelcorrectie (Cobstakel)
Is er een obstakel  in de nabijheid van het waarneempunt aanwezig waardoor de snelheid tenminste gehalveerd wordt? Nee
Wat is de afstand van het waarneempunt tot de verkeersdrempel in meters?

Optrekcorrectie (Coptrek)

Kruispuntcorrectie (Ckruispunt)
Obstakelcorrectie (Cobstakel)
Coptrek (maximum)

Reflectieterm (Creflectie)

Dag (7:00-19:00) Avond (19:00-23:00) Nacht (23:00-7:00)
N.v.t. N.v.t. N.v.t.
N.v.t. N.v.t. N.v.t.
N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Reflectieterm (Creflectie)

Is er een reflecterend object aan de overzijde van de rijlijn aanwezig? Nee
Wat is de afstand van het object tot de rijlijn in meters?
Wat is de hoogte van het object in meters?
Wat is de lengte van het object in meters?
Reflectieterm N.v.t.

Zichthoek
Is er een zichtbelemmerend object tussen het waarneempunt en de rijlijn aanwezig? Nee
Hoe groot is de zichthoek vanuit het waarneempunt op de rijlijn (maximaal 127 °)? 127 °

Dempingstermen dB(A)
Afstandsterm (Dafstand) 11,3
Luchtdempingsterm (Dlucht) 0,1
Bodemdempingsterm (Dbodem) 1,8
Meteocorrectie (Dmeteo) 0,8
Totaal 14,0

Eindresultaten in dB(A)

E i l l id i L
Dag (7:00-19:00) Avond (19:00-23:00) Nacht (23:00-7:00)

0 1 46 4 38 2Equivalente geluidsniveau LAeq

Etmaalwaarden per periode

51,4 (Avond)Ongecorrigeerde  etmaalwaarde

50,1 46,4 38,2
50,1 51,4 48,2



Bijlage 9 Akoestisch onderzoek in het kan van het plan M.E.R. voor de melkrundveejouderij
met mestvergistingsinstallatie van Mts. Schaap, Kilewierwei 1 te Tirns

Standaard Rekenmethode I (SRM-I) (volgens het Reken- en Meetvoorschrift geluidhinder 2006)

Berekening geluidsbelasting op 13,50 meter afstand tot de wegas = woning Ringdyk 3

Omschrijving waarneempunt 

Algemene gegevens
Waarneemhoogte in meters 5,00
Wegdekhoogte in meters 0,00 VOORNEMEN (RBS+) 5,00 m+
Afstand tot rijlijn in meters 13,50
Bodemfactor 0,50

Emissiegegevens
Categorie

Aantal mvt Snelheid Emissie Aantal mvt Snelheid Emissie Aantal mvt Snelheid Emissie
Dag (7:00-19:00) Avond (19:00-23:00) Nacht (23:00-7:00)

per uur km/h dB(A) per uur km/h dB(A) per uur km/h dB(A)
lichte motorvoertuigen (lv) 0,77 60 47,0 1,00 60 48,2 0,29 60 42,8
middelzware voertuigen (mv) 5,23 60 61,3 3,00 60 58,9 0,00 60
zware voertuigen (zv) 2,31 60 60,7 0,50 60 54,0 0,29 60 51,6
Totaal 8,31 64,1 4,50 60,4 0,58 52,2

Wegdekcorrectie (Cwegdek)
Type wegdek:

vmin vmax Cwegdek vmin vmax Cwegdek vmin vmax Cwegdek

lichte motorvoertuigen (lv) 35 130 0,0 35 130 0,0 35 130 0,0

1. Dicht asfaltbeton (referentiewegdek)
Dag (7:00-19:00) Avond (19:00-23:00) Nacht (23:00-7:00)

g ( )
middelzware voertuigen (mv) 35 100 0,0 35 100 0,0 35 100 0,0
zware voertuigen (zv) 35 100 0,0 35 100 0,0 35 100 0,0
Opmerkingen:

Kruispuntcorrectie (Ckruispunt)

Is er een verkeerslicht-geregelde kruising in de nabijheid van het waarneempunt aanwezig? Nee
Bedraagt de intensiteit van de kruisende weg minimaal 500 mvt/etmaal?
Is de etmaalintensiteit op de kruisende weg groter dan 1/5 deel van de beschouwde weg?
Wat is de afstand van het waarneempunt tot het midden van het kruispunt in meters?

Obstakelcorrectie (C )Obstakelcorrectie (Cobstakel)
Is er een obstakel  in de nabijheid van het waarneempunt aanwezig waardoor de snelheid tenminste gehalveerd wordt? Nee
Wat is de afstand van het waarneempunt tot de verkeersdrempel in meters?

Optrekcorrectie (Coptrek)

Kruispuntcorrectie (Ckruispunt)
Obstakelcorrectie (Cobstakel)
Coptrek (maximum)

Reflectieterm (Creflectie)

Dag (7:00-19:00) Avond (19:00-23:00) Nacht (23:00-7:00)
N.v.t. N.v.t. N.v.t.
N.v.t. N.v.t. N.v.t.
N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Reflectieterm (Creflectie)

Is er een reflecterend object aan de overzijde van de rijlijn aanwezig? Nee
Wat is de afstand van het object tot de rijlijn in meters?
Wat is de hoogte van het object in meters?
Wat is de lengte van het object in meters?
Reflectieterm N.v.t.

Zichthoek
Is er een zichtbelemmerend object tussen het waarneempunt en de rijlijn aanwezig? Nee
Hoe groot is de zichthoek vanuit het waarneempunt op de rijlijn (maximaal 127 °)? 127 °

Dempingstermen dB(A)
Afstandsterm (Dafstand) 11,6
Luchtdempingsterm (Dlucht) 0,1
Bodemdempingsterm (Dbodem) 1,6
Meteocorrectie (Dmeteo) 0,3
Totaal 13,6

Eindresultaten in dB(A)

E i l l id i L
Dag (7:00-19:00) Avond (19:00-23:00) Nacht (23:00-7:00)

0 46 8 38 6Equivalente geluidsniveau LAeq

Etmaalwaarden per periode

51,8 (Avond)Ongecorrigeerde  etmaalwaarde

50,5 46,8 38,6
50,5 51,8 48,6



Bijlage 9 Akoestisch onderzoek in het kan van het plan M.E.R. voor de melkrundveejouderij
met mestvergistingsinstallatie van Mts. Schaap, Kilewierwei 1 te Tirns

Standaard Rekenmethode I (SRM-I) (volgens het Reken- en Meetvoorschrift geluidhinder 2006)

Berekening geluidsbelasting op 13,50 meter afstand tot de wegas = woning Ringdyk 3

Omschrijving waarneempunt 

Algemene gegevens
Waarneemhoogte in meters 1,50
Wegdekhoogte in meters 0,00 MAXIMALE INVULLING (RBS+) 1,50 m+
Afstand tot rijlijn in meters 13,50
Bodemfactor 0,50

Emissiegegevens
Categorie

Aantal mvt Snelheid Emissie Aantal mvt Snelheid Emissie Aantal mvt Snelheid Emissie
Dag (7:00-19:00) Avond (19:00-23:00) Nacht (23:00-7:00)

per uur km/h dB(A) per uur km/h dB(A) per uur km/h dB(A)
lichte motorvoertuigen (lv) 0,77 60 47,0 1,00 60 48,2 0,29 60 42,8
middelzware voertuigen (mv) 6,00 60 61,9 3,00 60 58,9 0,00 60
zware voertuigen (zv) 2,31 60 60,7 0,50 60 54,0 0,29 60 51,6
Totaal 9,08 64,4 4,50 60,4 0,58 52,2

Wegdekcorrectie (Cwegdek)
Type wegdek:

vmin vmax Cwegdek vmin vmax Cwegdek vmin vmax Cwegdek

lichte motorvoertuigen (lv) 35 130 0,0 35 130 0,0 35 130 0,0

1. Dicht asfaltbeton (referentiewegdek)
Dag (7:00-19:00) Avond (19:00-23:00) Nacht (23:00-7:00)

g ( )
middelzware voertuigen (mv) 35 100 0,0 35 100 0,0 35 100 0,0
zware voertuigen (zv) 35 100 0,0 35 100 0,0 35 100 0,0
Opmerkingen:

Kruispuntcorrectie (Ckruispunt)

Is er een verkeerslicht-geregelde kruising in de nabijheid van het waarneempunt aanwezig? Nee
Bedraagt de intensiteit van de kruisende weg minimaal 500 mvt/etmaal?
Is de etmaalintensiteit op de kruisende weg groter dan 1/5 deel van de beschouwde weg?
Wat is de afstand van het waarneempunt tot het midden van het kruispunt in meters?

Obstakelcorrectie (C )Obstakelcorrectie (Cobstakel)
Is er een obstakel  in de nabijheid van het waarneempunt aanwezig waardoor de snelheid tenminste gehalveerd wordt? Nee
Wat is de afstand van het waarneempunt tot de verkeersdrempel in meters?

Optrekcorrectie (Coptrek)

Kruispuntcorrectie (Ckruispunt)
Obstakelcorrectie (Cobstakel)
Coptrek (maximum)

Reflectieterm (Creflectie)

Dag (7:00-19:00) Avond (19:00-23:00) Nacht (23:00-7:00)
N.v.t. N.v.t. N.v.t.
N.v.t. N.v.t. N.v.t.
N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Reflectieterm (Creflectie)

Is er een reflecterend object aan de overzijde van de rijlijn aanwezig? Nee
Wat is de afstand van het object tot de rijlijn in meters?
Wat is de hoogte van het object in meters?
Wat is de lengte van het object in meters?
Reflectieterm N.v.t.

Zichthoek
Is er een zichtbelemmerend object tussen het waarneempunt en de rijlijn aanwezig? Nee
Hoe groot is de zichthoek vanuit het waarneempunt op de rijlijn (maximaal 127 °)? 127 °

Dempingstermen dB(A)
Afstandsterm (Dafstand) 11,3
Luchtdempingsterm (Dlucht) 0,1
Bodemdempingsterm (Dbodem) 1,8
Meteocorrectie (Dmeteo) 0,8
Totaal 14,0

Eindresultaten in dB(A)

E i l l id i L
Dag (7:00-19:00) Avond (19:00-23:00) Nacht (23:00-7:00)

0 4 46 4 38 2Equivalente geluidsniveau LAeq

Etmaalwaarden per periode

51,4 (Avond)Ongecorrigeerde  etmaalwaarde

50,4 46,4 38,2
50,4 51,4 48,2



Bijlage 9 Akoestisch onderzoek in het kan van het plan M.E.R. voor de melkrundveejouderij
met mestvergistingsinstallatie van Mts. Schaap, Kilewierwei 1 te Tirns

Standaard Rekenmethode I (SRM-I) (volgens het Reken- en Meetvoorschrift geluidhinder 2006)

Berekening geluidsbelasting op 13,50 meter afstand tot de wegas = woning Ringdyk 3

Omschrijving waarneempunt 

Algemene gegevens
Waarneemhoogte in meters 5,00
Wegdekhoogte in meters 0,00 MAXIMALE INVULLING (RBS+) 5,00 m+
Afstand tot rijlijn in meters 13,50
Bodemfactor 0,50

Emissiegegevens
Categorie

Aantal mvt Snelheid Emissie Aantal mvt Snelheid Emissie Aantal mvt Snelheid Emissie
Dag (7:00-19:00) Avond (19:00-23:00) Nacht (23:00-7:00)

per uur km/h dB(A) per uur km/h dB(A) per uur km/h dB(A)
lichte motorvoertuigen (lv) 0,77 60 47,0 1,00 60 48,2 0,29 60 42,8
middelzware voertuigen (mv) 6,00 60 61,9 3,00 60 58,9 0,00 60
zware voertuigen (zv) 2,31 60 60,7 0,50 60 54,0 0,29 60 51,6
Totaal 9,08 64,4 4,50 60,4 0,58 52,2

Wegdekcorrectie (Cwegdek)
Type wegdek:

vmin vmax Cwegdek vmin vmax Cwegdek vmin vmax Cwegdek

lichte motorvoertuigen (lv) 35 130 0,0 35 130 0,0 35 130 0,0

1. Dicht asfaltbeton (referentiewegdek)
Dag (7:00-19:00) Avond (19:00-23:00) Nacht (23:00-7:00)

g ( )
middelzware voertuigen (mv) 35 100 0,0 35 100 0,0 35 100 0,0
zware voertuigen (zv) 35 100 0,0 35 100 0,0 35 100 0,0
Opmerkingen:

Kruispuntcorrectie (Ckruispunt)

Is er een verkeerslicht-geregelde kruising in de nabijheid van het waarneempunt aanwezig? Nee
Bedraagt de intensiteit van de kruisende weg minimaal 500 mvt/etmaal?
Is de etmaalintensiteit op de kruisende weg groter dan 1/5 deel van de beschouwde weg?
Wat is de afstand van het waarneempunt tot het midden van het kruispunt in meters?

Obstakelcorrectie (C )Obstakelcorrectie (Cobstakel)
Is er een obstakel  in de nabijheid van het waarneempunt aanwezig waardoor de snelheid tenminste gehalveerd wordt? Nee
Wat is de afstand van het waarneempunt tot de verkeersdrempel in meters?

Optrekcorrectie (Coptrek)

Kruispuntcorrectie (Ckruispunt)
Obstakelcorrectie (Cobstakel)
Coptrek (maximum)

Reflectieterm (Creflectie)

Dag (7:00-19:00) Avond (19:00-23:00) Nacht (23:00-7:00)
N.v.t. N.v.t. N.v.t.
N.v.t. N.v.t. N.v.t.
N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Reflectieterm (Creflectie)

Is er een reflecterend object aan de overzijde van de rijlijn aanwezig? Nee
Wat is de afstand van het object tot de rijlijn in meters?
Wat is de hoogte van het object in meters?
Wat is de lengte van het object in meters?
Reflectieterm N.v.t.

Zichthoek
Is er een zichtbelemmerend object tussen het waarneempunt en de rijlijn aanwezig? Nee
Hoe groot is de zichthoek vanuit het waarneempunt op de rijlijn (maximaal 127 °)? 127 °

Dempingstermen dB(A)
Afstandsterm (Dafstand) 11,6
Luchtdempingsterm (Dlucht) 0,1
Bodemdempingsterm (Dbodem) 1,6
Meteocorrectie (Dmeteo) 0,3
Totaal 13,6

Eindresultaten in dB(A)

E i l l id i L
Dag (7:00-19:00) Avond (19:00-23:00) Nacht (23:00-7:00)

0 8 46 8 38 6Equivalente geluidsniveau LAeq

Etmaalwaarden per periode

51,8 (Avond)Ongecorrigeerde  etmaalwaarde

50,8 46,8 38,6
50,8 51,8 48,6







Mts. Schaap, Kilewierwei 1 te Tirns Dossiernr.: 2012-FR-026
Figuur 3

Te realiseren sleufsilo’s

Positie voersilo’s

Silo’s worden verplaatst naar positie
ten oosten van melkrundveestalten oosten van melkrundveestal

Inrichting bedrijfsterrein Mts. Schaap; Voornemen

Polemsilo wordt verplaatst naar positie
ten oosten van melkrundveestal



Dossiernr.: 2012-FR-026
Figuur 4

Mts. Schaap, Kilewierwei 1 te Tirns

Positie voersilo’s

Aanzicht vanuit  noordoosten
Te realiseren sleufsilo’s

Aanzicht vanuit  zuidwesten

Aanzicht vanuit noordwesten

P l il  dt l t t  iti

Te realiseren sleufsilo’s

Polemsilo wordt verplaatst naar positie
ten oosten van melkrundveestal

Te realiseren sleufsilo’s

Aanzicht vanuit zuidoosten Silo’s worden verplaatst naar positie
ten oosten van melkrundveestal

Inrichting bedrijfsterrein Mts. Schaap; Voornemen (Gevel-) aanzichten



Mts. Schaap, Kilewierwei 1 te Tirns Dossiernr.: 2012-FR-026
Figuur 5

Te realiseren sleufsilo’s

Positie voersilo’s

Silo’s worden verplaatst naar positie
ten oosten van melkrundveestal

Toekomstige
Jongveestal

ten oosten van melkrundveestal

Inrichting bedrijfsterrein Mts. Schaap; Maximale invulling

Polemsilo wordt verplaatst naar positie
ten oosten van melkrundveestal



Dossiernr.: 2012-FR-026
Figuur 6

Mts. Schaap, Kilewierwei 1 te Tirns

Positie voersilo’s
Contour toekomstige
Jongveestal

Aanzicht vanuit  noordoosten
Te realiseren sleufsilo’s

Toekomstige
Jongveestal

Aanzicht vanuit  zuidwesten

Aanzicht vanuit noordwesten

P l il  dt l t t  iti

Te realiseren sleufsilo’s

Contour toekomstige
Polemsilo wordt verplaatst naar positie
ten oosten van melkrundveestal

Te realiseren sleufsilo’s

Jongveestal

Aanzicht vanuit zuidoosten Silo’s worden verplaatst naar positie
ten oosten van melkrundveestal

Inrichting bedrijfsterrein Mts. Schaap; Maximale invulling (Gevel-) aanzichten
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De Hageboek 1
9251 NN  BURGUM 

Telefoon: (06)  46 320 530
Fax: (084)  723 51 43 

E-mail: info@adviesbureau-dba.nl 
Website: www.adviesbureau-dba.nl 

 
Maatschap Schaap  
T.a.v. de heer I. Schaap   
Kilewierwei 1 
8632 WL  TIRNS 
  
   
 
 
Datum : 24 februari 2014. 
Betreft : Nadere toelichting akoestische aspecten Plan MER. 
Kenmerk: : 2012-FR-026. 
 
 
 
Geachte heer Schaap, 
 
Op maandag 10 februari 2014 heb ik van u een telefoontje mogen ontvangen. Tijdens dat telefoongesprek 
gaf u aan dat het door Adviesbureau dB(A) opgestelde akoestisch onderzoek, zoals dat ten grondslag ligt 
aan het plan M.E.R. voor uw inrichting, namens de gemeente Súdwest-Fryslân, is beoordeeld door de heer 
W. Foppen van het bureau Omgeving Manager te Urk. Het betreft hier het akoestisch onderzoek van 6 mei 
2013 met dossiernummer 2012-FR-026. Naar aanleiding van die beoordeling zijn een aantal aspecten naar 
voren gekomen die een nadere toelichting behoeven. In vervolg op het telefoongesprek heb ik van u een e-
mail mogen ontvangen met daarin de vragen en opmerkingen. Op vrijdag 20 februari hebben wij nog even 
telefonisch contact gehad en voornoemde vragen en opmerkingen met elkaar besproken. We hebben 
afgesproken dat Adviesbureau dB(A) hierop, begin week 9, schriftelijk zal reageren. Deze – thans 
voorliggende – brief zal vervolgens door u als bijlage worden toegevoegd aan het plan M.E.R. en dient te 
worden beschouwd als een andere aanvulling op voornoemd akoestisch onderzoek. 

 
In het navolgende wordt in overeenstemming met de volgorde van voornoemd e-mail bericht, ingegaan op 
de uw vragen en de opmerkingen en vragen van de heer W. Foppen. 
 
 
Vragen van de heer I. Schaap. 
 
1. In bijlage 7 van het plan M.E.R. wordt niets gezegd over de geluidsproductie van de voorgenomen 

situatie in verhouding tot de huidige vergunde situatie. Volgens mij produceren we in de nieuwe situatie 
minder geluid dan de huidige vergunning. Klopt dit? En zo ja: is het ook nog zinvol om hier iets over te 
zeggen? 
 
Zoals in hoofdstuk 3.4 van het akoestisch onderzoek is aangegeven, is de vigerende vergunning voor de 
bedrijfslocatie van Schaap aan de Kilewierwei 1, verleend door de (toenmalige) gemeente 
Wymbritseradiel en afgegeven op 18 april 2006. In die vergunning is ten aanzien van het milieuaspect 
‘geluid’ aangegeven dat  
 
1.1. Het invallende geluidsniveau (LAeq), afkomstig van de vast in de inrichting opgestelde installaties, 

mag, gemeten of berekend, op de aangegeven referentiepunten op de overzichtstekening gemeten 
op een hoogte van 1,8 m boven het maaiveld niet meer bedragen dan: 
• 50 dB(A) van 06.00 tot 19.00 uur; 
• 45 dB(A) van 19.00 tot 23.00 uur; 
• 40 dB(A) van 23.00 tot 06.00 uur. 

 
1.2 Onverminderd voorschrift 1.1 mogen piekwaarden (Lmax), die een gevolg zijn van de in de 

inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede van de in de inrichting verrichte 
werkzaamheden in ieder geval op de aangegeven referentiepunten niet meer bedragen dan 20 
dB(A) boven de in voorschrift 1.1 toegestane equivalente geluidsniveaus (LAeq). 
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De resultaten van de berekening van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) zijn opgenomen 
in bijlage 7 van het akoestisch onderzoek. Daarbij is onderscheidt gemaakt in de inrichting van het 
terrein conform de referentiesituatie, het voornemen en de maximale invulling en de daarbij te 
onderscheiden bedrijfssituatie, RBS, IBS en RBS+. De RBS betreft de representatieve bedrijfssituatie 
van de totale inrichting  (= melkrundveehouderij + mestvergistingsinstallatie). De IBS betreft de 
incidentele bedrijfssituatie tijdens de aanvoer van (ruw-)voer e.d. dan wel het uitrijden van mest. De 
RBS+ betreft de cumulatie van voornoemde activiteiten (= RBS+ IBS). In onderstaande tabel is hiervan 
een totaaloverzicht gegeven en zijn de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT) 
vergelegen ten opzichte van de vigerende vergunning. 
 

Nummer van het 
referentiepunt 

Grenswaarden 
vigerende vergunning

van 18 april 2006 
(dag/avond/nacht) 

Referentiesituatie 
 
 

(dag/a/vond/nacht) 

Voornemen 
 
 

(dag/avond/nacht) 

Maximale invulling 
 
 

(dag/avond/nacht) 
RBS 
Ref-001 50 / 45 / 40 45 / 40 / 34 49 / 43 / 39 49 / 43 / 39 
Ref-002 50 / 45 / 40 38 / 35 / 32 47 / 38 / 34 47 / 38 / 34 
Ref-003 50 / 45 / 40 44 / 42 / 33 Punt vervalt i.v.m. realisatie ligboxenstal 
     
RBS+ 
Ref-001 50 / 45 / 40 46 / 42 / 34 50 / 45 / 39 50 / 45 / 39 
Ref-002 50 / 45 / 40 40 / 36 / 32 47 / 38 / 34 47 / 38 / 34 
Ref-003 50 / 45 / 40 45 / 44 / 33 Punt vervalt i.v.m. realisatie ligboxenstal 

 
Op grond van de in bovenstaande tabel weergegeven waarden kan worden vastgesteld dat de voor de 
referentiesituatie berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT), zowel tijdens RBS als de 
RBS+, lager zijn dan de grenswaarden als opgenomen in de vigerende vergunning. Ook in geval van 
het voornemen en de maximale invulling zijn de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus 
(LAr,LT), zowel tijdens RBS als de RBS+, lager of gelijk aan de grenswaarden als opgenomen in de 
vigerende vergunning.  
 
 

2. Verder is er nog een kleine wijziging. We overwegen de verreiker weg te doen. De geluidsproductie van 
deze verreiker komt volledig te vervallen omdat vrachtwagens in de nieuwe situatie rechtstreeks in een 
put lossen en omdat de koeien gevoerd gaan worden met een mengwagen die zelf het voer opschept. 
De geluidsproductie hiervan is al meegenomen omdat we de hebben gerekend dat de mengwagen nu 
altijd staat te mengen. Heeft deze wijzing grote invloed op de totale geluidsproductie? 
 
In de akoestische rekenmodellen welke ten grondslag liggen aan de referentiesituatie, het voornemen en 
de situatie bij maximale invulling is er rekening mee gehouden dat de verreiker niet alleen wordt gebruikt 
voor het ‘vullen van de mengbak’ maar – volgens eerder opgave – ook wordt ingezet c.q. in bedrijf zal 
zijn ten behoeve van onder ander ‘het inrijden/verdichten’, het verzorgen van ‘voerbeurt(en)’ en de 
‘overslag van digistaat’. Voor de verreiker is uitgegaan van een immissierelevante bronsterkte van 103,9 
dB(A). Gesteld kan worden dat met het uit bedrijf nemen van de verreiker (een deel) van voornoemde 
activiteiten zal (moeten) worden overgenomen door andere binnen de inrichting reeds aanwezige 
voertuigen (tractoren) al dan niet voorzien van de nodige hulpmiddelen. Zo zal het inrijden/verdichten en 
de overslag van digistaat in het vervolg worden verricht door c.q. met behulp van een tractor en zal het 
voeren van de dieren worden uitgevoerd met behulp van een tractor/een mengwagen. Voor de/een 
tractor(en) is in het onderzoek uitgegaan van een immissierelevante bronsterkte van 103,6 dB(A) en is 
daarmee vergelijkbaar met een verreiker. Voor de vrachtwagens op/over het terrein is uitgegaan van een 
immissierelevante bronsterkte van 102 dB(A). Verder kan worden opgemekt dat de relatief geringe 
wijziging van activiteiten ter hoogte van de mengbak/mengpunt – op het zuidelijk deel van het terrein – 
gezien in de richting van de meest nabijgelegen (woon-)bestemmingen aan de Ringdyk, niet resulteren 
in een een significante afname van het geluid. Dit mede gelet op het feit dat de activiteiten ter hoogte 
van de mengbak/mengput grotendeels worden afgeschermd door de aanwezige bebouwing (= WKK-
loods en Polemsilo’s). Op grond van het voorgaande kan dan ook op voorhand worden gesteld dat het 
uit bedrijf nemen van de verreiker niet zal resulteren in een noemenswaardige afname van de 
geluidsbelasting op de omgeving. 
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Opmerkingen de heer W. Foppen. 
 
1. Waarom is er geen berekende waarde voor indirecte hinder ter plaatse van Ringdijk 5? 

 
Zoals in hoofdstuk 4.3.4 van het akoestische onderzoek is aangegeven is er van uitgegaan dat alle 
verkeersbewegingen naar/vanaf de inrichting plaatsvinden via het betreffende wegvak van de Ringdyk in 
zuidelijke richting. Dit in aansluiting op c.q. conform opgave door de heer I Schaap. 
Gelet op dit gegeven is vervolgens het equivalente geluidsniveau berekend ter plaatse van de voor de 
geluidsbelasting bepalende woningen langs de Ringdyk. Dat is de woning welke binnen het 
aandachtsgebied het dichtst op de wegas van de doorgaande weg (= Ringdyk) is gelegen. Voor 
onderhavige situatie is daarvoor de woning Ringdyk 3 aangemerkt, welke is gelegen op een afstand van 
circa 13,50 meter uit de wegas van de Ringdyk. 
 
Het feitelijke woongedeelte van de (woon-)bestemming Ringdyk 5 is gelegen op een afstand van circa 
35 meter, gerekend vanaf de bocht c.q. de aansluiting van de ontsluitingsweg van/naar de inrichting van 
Mts. Schaap op de Ringdyk. Voor zover er sprake is van inrichtinggebonden verkeer op het wegvak van 
de Ringdyk richting de dorpskern van Tirns, zal zich dat voornamelijk beperken tot het personenverkeer 
van personeel en/of bezoekers van de inrichting van Mts. Schaap. Er zal volgens opgave geen sprake 
zijn van tractoren en/of vrachtverkeer via dit deel van de Ringdijk, dit mede gelet op het feit dat Mts. 
Schaap in die richting geen grond bezit en gelet op de verkeerstechnische gezien qua ruimtebeslag 
beperkingen/belemmeringen voor het (zware) vrachtverkeer. 
Het aantal personenauto’s dat naar/vanaf de inrichting rijdt is zeer beperkt van omvang en bedraagt bij 
zowel in geval van de referentiesituatie, het voornemen als de situatie bij maximale invulling – volgens 
opgave – 5, 2 en 1 personenvoertuig(en) gedurende respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. 
Het aantal voertuigen resulteert bij omrekening is een dermate geringe uurintensiteit, zodat op voorhand 
kan worden geconcludeerd dat als gevolg daarvan, ter hoogte van de (woon-)bestemming Ringdyk 5, de 
voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) als gevolg van het inrichtinggebonden verkeer niet zal worden 
overschreden. 
 
 

2. Mis een beschouwing op de hoofdveroorzakers van de overschrijding van de richtwaarden en de vraag 
of gericht op de meest dominante bronnen maatregelen nodig zijn. Nu is wel heel algemeen beschreven 
waarom de 2 dB(A) overschrijding maar moet worden geaccepteerd. 
 
In hoofdstuk 4.2.2 van het akoestisch onderzoek dat deel uitmaakt van het plan M.E.R. is aangegeven 
dat hieraan (meerdere) akoestische (voor-)onderzoeken ten grondslag liggen. Uit die vooronderzoeken 
zijn een aantal bronnen naar voren gekomen welke als dominant zijn aan te merken. Voor die 
betreffende bronnen zijn maatregelen voorgesteld (en inmiddels doorgevoerd). Een en ander als 
beschreven in hoofdstuk 4.2.3 ‘Toepassen Best Beschikbare Technieken’ van het akoestisch onderzoek. 
Er heeft dus, zij het in een eerder stadium, een beschouwing van de van hoofdveroorzakers van de 
overschrijding plaatsgevonden. Daarnaast heeft een beschouwing plaatsgevonden van de mogelijk te 
nemen maatregelen in het overdrachtgebied. (zie eveneens hoofdstuk 4.2.3). 
 
Zoals eerder is opgemerkt zijn de resultaten van de berekening van het langtijdgemiddeld 
beoordelingsniveau (LAr,LT) opgenomen in bijlage 7 van het akoestisch onderzoek. Daarbij is voor iedere 
situatie (= referentie, voornemen, maximale invulling) afzonderlijk, inzage gegeven in de deelbijdrage 
van het geluid vanwege de verschillende (deel-)activiteiten aan te totale geluidsimmissie ter hoogte van 
de ontvangpunten. Daarbij is dus rekening gehouden met de maatregelen aan de meest dominante 
bronnen als beschreven in voorgaande alinea.  
Op grond van de tabellen in bijlage 7 kan worden vastgesteld dat de ter hoogte van immissiepunten 
berekende – en te toetsen – geluidsniveaus worden bepaald door de cumulatie van het geluid vanwege 
de verschillende (deel-)activiteiten waarbij die deelbijdragen qua geluidsniveau veelal in dezelfde orde 
van grote liggen. Met andere woorden; de deelbijdrage van de verschillende (deel-)activiteiten zijn ter 
hoogte van de ontvangpunten (nagenoeg) aan elkaar gelijk. Dit impliceert dat wanneer de 
geluidsbelasting op de omgeving (nog) verder zou moeten worden gereduceerd, dit alleen mogelijk is 
door het – naast de reeds getroffen maatregelen aan de meest dominante bronnen – treffen van 
maatregelen aan (nagenoeg) alle overige bronnen (= vrachtwagens en tractoren). Het treffen van 
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dergelijke maatregelen in de vorm van beperking van de bedrijfsduur dan wel het treffen van 
bronmaatregelen is op voorhand als niet realistisch aan te merken omdat dit de bestaande en 
toekomstige bedrijfsvoering in ernstige mate zal belemmeren zo niet onmogelijk zal maken en hieraan 
de grote financiële consequenties zijn verbonden. Daarnaast dient te worden gerealiseerd dat in dat 
geval ook maatregelen getroffen zouden moeten worden aan materieel (tractoren en/of vrachtwagens) 
van derden, wat – zoals is aangegeven in hoofdstuk 4.2.3 van het rapport – op grond van jurisprudentie 
niet mogelijk is. 
 
 

3. Overigens blijkt uit het AO dat de voorkeursgrenswaarde alleen in de situatie RBS+ wordt overschreden. 
In bijlage 7 vinden we deze nuance niet terug. 
 
Door de heer I. Schaap is aangegeven dat dit aspect nader zal worden belicht door Buro Vijn 
 
 

Vragen de heer W. Foppen. 
 
1. Hoe zit het bij verkeer met het aantal keren dat rekening moet worden gehouden met meer 

verkeersbewegingen dan in de representatieve bedrijfssituatie? Hoe verhoudt te toename in 
vrachtverkeer zich tot het aantal bestaande verkeersbewegingen met zwaar vrachtverkeer? Gaat er ook 
vrachtverkeer van en naar de inrichting door de kern van Tirns. 
 
Ten aanzien van indirecte hinder wordt normaliter geen rekening gehouden met het aantal keren dat 
sprake is van meer verkeersbewegingen dan in de representatieve bedrijfssituatie. Met andere woorden 
ten aanzien van indirecte hinder wordt geen relatie gelegd met het zogenoemde ’12 dagen-criterium’.  
Dit neemt niet weg dat het bevoegd gezag in kader van een nadere afweging de geluidsbelasting in 
geval van afwijkende bedrijfssituatie (= voor onderhavige situatie RBS+) in beschouwing dient te nemen. 
Daarbij zal primair worden beoordeeld of ook in geval van een afwijkende bedrijfssituatie, kan worden 
voldaan aan de in hoofdstuk 3.3. van het akoestisch onderzoek genoemde ‘Circulaire inzake 
geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de 
Wet milieubeheer d.d. 29 februari 1996’. Op grond van die Circulaire geldt voor de geluidsbelasting een 
voorkeurgrenswaarde van 50 dB(A) en een maximaal toelaatbare waarde van 65 dB(A) ter plaatse van 
de gevels van omliggende woningen en/of andere geluidsgevoelige bestemmingen. Er wordt 
geadviseerd geen overschrijding van de voorkeursgrenswaarde toe te staan, indien deze kan worden 
voorkomen door het treffen van bron- of overdrachtsmaatregelen. Als er sprake is van een overschrijding 
van de voorkeursgrenswaarde, mag het maximale binnenniveau van 35 dB(A) niet worden 
overschreden. 

 
In hoofdstuk 4.3.4 van het akoestisch onderzoek wordt nader ingegaan op de berekening van het LAeq 
vanwege het inrichtinggebonden verkeer. In tabel 4.4 van dat hoofdstuk is een overzicht gegeven van de 
berekende geluidsbelasting ter hoogte van het maatgevende ontvangpunt, zijnde de woning Ringdyk 3. 
In die tabel is voor alle situaties (= referentie, voornemen en maximale invulling) de geluidsbelasting 
(LAeq) als gevolg van de indirecte hinder inzichtelijk gemaakt, daarbij onderscheidt maken in de 
representatieve bedrijfssituatie RBS en de RBS+ (= RBS + IBS (= aanvoer van (ruw-)voer e.d. dan wel 
uitrijden van mest)). 
De in tabel 4.4 voor de referentiesituatie onder RBS aangegeven waarde is daarbij aan te merken als 
waarde voor de thans heersende geluidsbelasting vanwege het inrichtinggebonden verkeer. 
 
Wanneer vervolgens – en uitgaande van de representatieve bedrijfssituatie RBS – de geluidssituatie 
situatie tijdens het voornemen en bij maximale invulling in beschouwing wordt genomen, kan worden 
vastgesteld dat in die (beide) situaties sprake is van een toename van de geluidsbelasting met 2,8 dB(A) 
geluidsbelasting gedurende alleen de dagperiode. De geluidsbelasting gedurende de avond- en 
nachtperiode is, in geval van het voornemen en bij maximale invulling, gelijk aan de geluidbelasting 
gedurende de bestaande- c.q. referentiesituatie. 
 
Wanneer wordt uitgegaan van de RBS+ kan worden vastgesteld dat in de geluidsbelasting gedurende 
de dag- en avondperiode zal toenemen met respectievelijk (ten hoogste) 3,9 en 5,4 dB(A). Gedurende 
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de nachtperiode is de geluidsbelasting voor alle situaties (referentie, voornemen en maximale invulling) 
gelijk aan de RBS. 
 
De vraag of er ook sprake is van inrichtinggebonden vrachtverkeer door de kern van Tirns is reeds 
behandeld in reactie op opmerking 1 van de heer W. Foppen. 
 
 

2. Kan een meer toegespitste afweging gemaakt worden met het geluid duidelijk onderscheid in RBS, 
RBS+ en IBS, waarbij met betrekking overschrijden richtwaarden wordt gekeken of maatregelen zijn te 
treffen m.b.t. de meest dominante geluidbronnen?  
 
Ten aanzien van beantwoording van deze vraag verwijs is naar de reactie op opmerking 2 van de heer 
W. Foppen. Een meer toegespitste afweging wordt op grond van die reactie niet mogelijk c.q. niet 
relevant geacht. 
 
 

3. Kan worden aangegeven wat de gevolgen zijn van indirecte hinder ter plaatse van de woning aan 
Ringdijk 5. 
 
In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de ter hoogte van de woning Ringdijk 5 berekende 
geluidsbelasting LAeq als gevolg van het verkeer naar/vanaf de inrichting. Daarbij is uitgegaan van de 
uitgangspunten als beschreven in hoofdstuk 4.3.4 van het akoestisch onderzoek. 
 

Bedrijfssituatie c.q. bedrijfsactiviteit Berekende equivalent geluidsniveau LAeq in dB(A) gedurende de 

 Dagperiode
(07.00-19.00 uur) 

Avondperiode
(19.00-23.00 uur) 

Nachtperiode 
(23.00-07.00 uur) 

Etmaal-
waarde 

Beoordelingshoogte in meters 1,50 5,00 5,00  

Reguliere bedrijfsvoering c.q. -activiteiten (RBS) 
- Referentiesituatie 37,9 36,5 33,7 44 
- Voornemen 40,7 36,5 33,7 44 
- Maximale invulling 40,7 36,5 33,7 49 
 
Incidentele bedrijfsvoering c.q. -activiteiten (RBS+)  
(= dus inclusief de verkeersbewegingen ten behoeve van de aanvoer van (ruw-)voer, (kuil-)gras of (snij-)maïs dan wel het 
afvoeren c.q. uitrijden van mest) 
- Referentiesituatie 41,9 39,1 33,7 44 
- Voornemen 44,3 41,9 33,7 47 
- Maximale invulling 44,6 41,9 33,7 47 
     

Toelichting bij tabel 4.4: 
1) Etmaalwaarde = hoogste waarde van onderstaande waarde en afgerond naar het meest nabijgelegen hele getal., waarbij 

0,5 dB wordt afgerond naar het meest nabijgelegen even getal: 
- Berekende waarde Dag + 0 
- Berekende waarde  Avond + 5 
- Berekende waarde Nacht + 10 

33,7 Maatgevende waarde voor het bepalen van de etmaalwaarde 

 
Op grond van de in bovenstaande tabel aangegeven waarden kan worden geconcludeerd dat als gevolg 
van het inrichtinggebonden verkeer, de grenswaarde van 50 dB(A) ter hoogte van de (woon-) 
bestemming Ringdyk 5, niet wordt overschreden. 
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Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voldoende hebben geïnformeerd. 
 
Mocht u naar aanleiding van het voorgaande nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan gerust 
contact met mij op. Ik sta u graag te woord. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Adviesbureau dB(A) 
’de Burgumer Akoesticus’ 
 

 
 
Pieter Norbruis 
  
 



 

 

BIJLAGE 8 



 



Bijlage 8 - Afweging geluidsniveaus en mitigerende maatregelen   

 

1. Aanleiding 
Ten behoeve van de uitbreiding van het melkveebedrijf van Maatschap Schaap aan de Kilewierwei 1 
is een akoestisch onderzoek uitgevoerd (Adviesbureau dB(A), 6 mei 2013) en zijn aanvullende 
gegevens verstrekt (Adviesbureau dB(A), 24 februari 2014). Uit het onderzoek blijkt dat de 
geluidsbelasting van het uit te breiden bedrijf in de zowel in de huidige situatie als in de 
voorgenomen situatie en de maximale situatie op een aantal toetsingspunten leidt tot een 
overschrijding van de richtwaarden en de voorkeurgrenswaarden die gelden op basis van landelijke 
richtlijnen en op basis van de geldende milieuvergunning. De gemeente is bevoegd om grenswaarden 
op te nemen in de milieuvergunning.  
 
Doel van deze notitie is om te onderzoeken welke maatregelen eventueel kunnen worden getroffen 
om de geluidsreductie te reduceren en om nader te motiveren welke grenswaarden voor het 
onderhavige bedrijfsperceel acceptabel worden geacht. Daarbij moet enerzijds sprake zijn van een 
goed woon- en leefklimaat ter plaatse van woningen in de directe omgeving. Anderzijds moet het 
bedrijf niet onevenredig worden belemmerd in haar groeimogelijkheden. 
 
Onderstaand volgt een beschrijving van het toetsingskader (hoofdstuk 2), een beoordeling van de 
geluidsniveaus van het langtijdgemiddelde niveau (hoofdstuk 3), het maximale geluidsniveau 
(hoofdstuk 4) en geluidsniveau van incidentele hinder (hoofdstuk 5). In het afsluitende hoofdstuk 6 
volgt een afweging van maatregelen.  
 

  



2. Toetsingskader 
Voor inrichtingen gelden de algemene regels uit het Activiteitenbesluit of wordt de maximale 
geluidsbelasting vastgelegd in een milieuvergunning, indien het een milieuvergunningsplichtig bedrijf 
betreft. Voor vergunningplichtige bedrijven wordt gebruik gemaakt van de Handreiking 
industrielawaai en vergunningverlening (VROM, 1998 hierna Handreiking). Bij industrielawaai wordt 
gekeken naar de gemiddelde geluidsbelasting over een lange periode (langtijdgemiddelde) en naar 
pieklawaai (maximaal geluidsniveau). Daarnaast wordt een onderscheid gemaakt voor de 
geluidsbelasting in de dag-, avond- en nachtperiode. De richtwaarden zijn weergegeven in de 
onderstaande tabel. Voor agrarische bedrijfswoningen in landelijk gebied kan van de richtwaarden 
worden afgeweken. 
 

Landelijke omgeving dag avond nacht 

Richtwaarde langtijdgemiddelde geluidsniveau 40 dB(A) 35 dB(A) 30 dB(A) 

Maximaal geluidsniveau 70 dB(A) 65 dB(A) 60 dB(A) 

Tabel 1  Richtwaarden en grenswaarden geluidsbelasting 

 
Richtwaarden langtijdgemiddelde: 
De richtwaarden voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau worden gezamenlijk uitgedrukt in 
een etmaalwaarde. Deze waarde bedraagt 40 dB(A). 
 
Richtwaarden maximaal geluidsniveau: 
De richtwaarden voor het maximaal geluidsniveau bedragen voor de dag- avond en nachtperiode 
respectievelijk 70, 65 en 60 dB(A) 
 
Richtwaarden indirecte hinder: 
Tot slot dient te worden bekeken of er ten opzichte van de eerder vergunde situatie als gevolg van de 
nieuw te vergunnen situatie sprake is van verhoging van de (indirecte) geluidshinder als gevolg van 
verkeer van en naar de inrichting. Daarbij wordt 50 dB(A) aangehouden als voorkeursgrenswaarde. 

  



3. Beoordeling langtijdgemiddelde beoordelingsniveau  
 
Voor de beoordeling van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau is in het akoestisch onderzoek 
een zeer uitgebreide berekening gemaakt. Net als bij het planMER is er gerekend met drie 
verschillende situaties, de referentiesituatie (= huidige vergunde situatie), het voornemen en de 
maximale invulling. 
 

3.1. Beoordeling op basis van huidige referentiepunten (vigerende vergunning) 

Uit deze berekening blijkt dat de inrichting in alle situaties voldoet aan de geluidsvoorschriften van 
de vigerende milieuvergunning en er dus geen overschrijding plaatsvind. 
 

3.2. Beoordeling op basis van de nieuwe referentiepunten (dichtstbijzijnde gevoelige objecten) 

Naast de huidig vergunde referentiepunten, zijn de dichtstbijzijnde gevoelige objecten van belang 
voor de beoordeling van de geluidssituatie.  Bij het verlenen van een nieuwe omgevingsvergunning 
kunnen deze woningen als toetspunten worden opgenomen. Uit het onderzoek blijkt dat bij 
woningen in de omgeving (Ringdyk 2, 3 en 5) een beperkte overschrijding van de richtwaarde aan de 
orde is (40 dB(A)). Het gaat om een overschrijding van maximaal 2 dB(A). De maximale waarde van 
55 dB((A)) wordt in geen geval overschreden. 
 

3.3. Samenvatting betreffende tabel uit akoestisch onderzoek 

 
  



4. Beoordeling maximale geluidsniveaus 

4.1. Beoordeling op basis van huidige referentiepunten (vigerende vergunning) 

Het maximale geluidsniveau varieert, afhankelijk van de invulling, ter hoogte van de huidige 
referentiepunten van 57-64, 53-64 en 45-62 dB(A) voor respectievelijk de dag, avond en 
nachtperiode.  
 
Geconcludeerd wordt dat daarmee de opgenomen grenswaarden in de huidige vergunning van 70 en 
65 dB(A) voor respectievelijk de dag- en avondperiode niet worden overschreden. De grenswaarde 
voor de nachtperiode van 60 dB(A) wordt op één van de drie referentiepunten overschreden met 1 a 
2 dB(A). Dit geld in zowel de huidige situatie als in het voornemen als in de maximale invulling. 
 

4.2. Beoordeling op basis van de nieuwe referentiepunten. (dichtstbijzijnde gevoelige objecten) 

Wanneer er een nieuwe omgevingsvergunning (revisivergunning milieu) wordt aangevraagd, ligt het 
voor de hand om de omliggende woningen als toetsingspunten op te nemen. Op basis van 
beschikbare kennis over maximale geluidsniveaus wordt sterk aanbevolen dat de maximale 
geluidsniveaus ter plaatse van de gevels van (woon-)bestemmingen van derden niet hoger mag zijn 
dan 70, 65 en 60 dB(A) gedurende respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Geconcludeerd 
wordt dat voor onderhavige situatie laatstgenoemde c.q. maximaal te stellen grenswaarden, niet 
worden overschreden. 
 

4.3. Samenvatting betreffende tabel uit akoestisch onderzoek 

 



5. Beoordeling indirecte hinder 
 
Voor beoordeling van indirecte hinder is gerekend met de voorkeurgrenswaarde van de meest nabij 
de Ringdyk gelegen woning, namelijk de Ringdyk 3. 
 

5.1. Motivering gekozen toetsingspunt 

In het bijzonder dient te worden opgemerkt dat alle verkeersbewegingen naar/vanaf de inrichting 
plaatsvinden via de Ringdyk in zuidelijke richting. Gelet op dit gegeven is het equivalente 
geluidsniveau berekend ter plaatse van de voor de geluidsbelasting bepalende woningen langs de 
Ringdyk. Dit is de woningendie binnen het aandachtsgebied het dichtst op de wegas van de 
doorgaande weg (= Ringdyk) ligt. Voor onderhavige situatie is daarvoor de woning Ringdyk 3 
aangemerkt, welke is gelegen op een afstand van circa 13,50 meter uit de wegas van de Ringdyk. Het 
feitelijke woongedeelte van de (woon-)bestemming Ringdyk 5 is gelegen op een afstand van circa 35 
meter, gerekend vanaf de bocht c.q. de aansluiting van de ontsluitingsweg van/naar de inrichting van 
Mts. Schaap op de Ringdyk en is daarom voor het aspect indirecte hinder niet maatgevend. Dit blijkt 
ook uit een aanvullende berekening die is gemaakt (zie 5.4). 
 

5.2. Beoordeling op basis van nieuwe milieuvergunning 

Voor de representatieve bedrijfssituatie (RBS) in zowel de referentiesituatie, het voornemen als de 
maximale invulling is berekend dat de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) niet wordt overschreden. 
 
Wanneer de incidentele bedrijfsituatie wordt meegerekend (RBS+) zorgen de incidentele 
transportbewegingen in de avondperiode bij het voornemen en de maximale invulling voor een 
overschrijding van de etmaalwaarde met 2 dB(A). 
 

5.3. Samenvatting betreffende tabel uit het akoestisch onderzoek 

 

 
 
 
 



 
 

5.4. Extra berekening: berekening gevolgen van indirecte hinder voor de Ringdyk 5 

 
  



6. Conclusies en aanbevelingen 
 

6.1. Conclusie naar aanleiding van de richtwaarden en de berekende geluidsbelasting 

Op basis van het voorgaande wordt geconcludeerd dat: 
- De toename van de geluidsbelasting bij voornemen en maximale situatie beperkt is: 1 a 2 

dB(A); 
- Bij het langtijdgemiddelde niveau wordt de richtwaarde voor het landelijk gebied beperkt 

overschreden ter plaatse van de woningen in  de omgeving (maximaal 2 dB(A)). De maximale 
grenswaarde wordt in geen geval gehaald; 

- Voor het maximale geluidsniveau worden de huidige toetsingspunten in de huidige en 
toekomstige situatie licht overschreden. Het betreft echter toetsingspunten midden in het 
weiland. Bij de akoestisch meer relevante toetsingspunten (woningen) zijn geen 
overschrijdingen van het maximale geluidsniveau aan de orde; 

- Met betrekking tot de indirecte geluidhinder wordt de voorkeursgrenswaarde in de huidige 
situatie niet overschreden. Bij uitvoering van het voornemen of de maximale situatie is wel 
een beperkte overschrijding aan de orde (maximaal 2 dB(A)). De maximale grenswaarde van 
65 dB(A) wordt in geen geval gehaald. 

 

6.2. Afweging bronmaatregelen 

In hoofdstuk 4.2.2 van het akoestisch onderzoek is aangegeven 
dat hieraan (meerdere) akoestische (voor-)onderzoeken ten grondslag liggen. Uit die 
vooronderzoeken zijn een aantal bronnen naar voren gekomen welke als dominant zijn aan te 
merken. Voor die betreffende bronnen zijn maatregelen voorgesteld (en inmiddels doorgevoerd). 
Een en ander als beschreven in hoofdstuk 4.2.3 ‘Toepassen Best Beschikbare Technieken’ van het 
akoestisch onderzoek. Er heeft dus, zij het in een eerder stadium, een beschouwing van de van 
hoofdveroorzakers van de overschrijding plaatsgevonden. Daarnaast heeft een beschouwing 
plaatsgevonden van de mogelijk te nemen maatregelen in het overdrachtgebied (zie eveneens 
hoofdstuk 4.2.3). 
 
In bijlage 7 van het akoestisch onderzoek wordt inzage gegeven in de deelbijdrage van het geluid 
vanwege de verschillende (deel-)activiteiten aan te totale geluidsimmissie ter hoogte van de 
ontvangpunten. Daarbij is dus rekening gehouden met de maatregelen aan de meest dominante 
bronnen als beschreven in voorgaande alinea. 
 
Op grond van de tabellen kan worden vastgesteld dat de ter hoogte van emissiepunten 
berekende – en te toetsen – geluidsniveaus worden bepaald door de cumulatie van het geluid 
vanwege de verschillende (deel-)activiteiten waarbij die deelbijdragen qua geluidsniveau veelal in 
dezelfde orde van grote liggen. Dit impliceert dat wanneer de geluidsbelasting op de omgeving (nog) 
verder moet worden gereduceerd, dit alleen mogelijk is door het – naast de reeds getroffen 
maatregelen aan de meest dominante bronnen – treffen van maatregelen aan (nagenoeg) alle 
overige bronnen (= vrachtwagens en tractoren).  
Het treffen van dergelijke maatregelen in de vorm van beperking van de bedrijfsduur dan wel het 
treffen van bronmaatregelen is op voorhand als niet realistisch aan te merken omdat dit de 
bestaande en toekomstige bedrijfsvoering in ernstige mate zal belemmeren zo niet onmogelijk zal 
maken en hieraan de grote financiële consequenties zijn verbonden. Daarnaast dient te worden 
gerealiseerd dat in dat geval ook maatregelen getroffen zouden moeten worden aan materieel 
(tractoren en/of vrachtwagens) van derden, wat – zoals is aangegeven in hoofdstuk 4.2.3 van het 
rapport – op grond van jurisprudentie niet mogelijk is. 
 



6.3. Mogelijke maatregelen in de ruimtelijke sfeer 

Geluidswal of -scherm 
Tussen de bron en de ontvanger zou een geluidswal- of scherm kunnen worden geplaatst om een 
deel van het geluid te dempen. Dit zou betekenen dat ten westen- en noordwesten van het 
plangebied een wal moet worden opgeworpen. In het landelijk gebied wordt een geluidswal 
stedenbouwkundig niet passend geacht. Bovendien moet een geluidswal- of scherm ook al snel 
enkele meters hoog zijn, om de geluidsbelasting effectief te reduceren. Hier zijn forse investeringen 
mee gemoeid. Een geluidsscherm wordt daarom niet gezien als een stedenbouwkundig aanvaarbare 
en kosteneffectieve maatregel. 
 
Opzet bedrijfsbebouwing 
De geluidsbelasting kan enerzijds worden gereduceerd door zware geluidsbronnen op zo groot 
mogelijke afstand van woningen te plaatsen of door bebouwing te plaatsen tussen de bron en de 
ontvanger. Gesteld wordt dat de indeling van het perceel al in hoge mate akoestisch optimaal is 
ingedeeld. Het dichtst bij de maatgevende ontvangers ligt de agrarische bedrijfswoning die zorgt 
voor een bepaalde mate van afscherming. Kort daarachter ligt de uit te breiden en melkveestal 
(voornemen) en in de toekomst eventueel de jongveestal (maximale invulling). Belangrijke 
geluidsbronnen als de vergistinstanks, WKK-installatie en werktuigenberging liggen op grotere 
afstand. In een alternatieve opzet van het perceel valt dus weinig tot geen geluidswinst te behalen.  
 
Nieuwe ontsluitingsroute 
Indirecte hinder kan voor een deel worden voorkomen door het perceel zuidelijker aan te sluiten op 
de Ringdyk. Uit landschappelijke overwegingen is de gemeente terughoudend met het verstrekken 
van nieuwe omgevingsvergunningen voor het maken van een uitrit. Bovendien zou dit een flinke 
investering vragen, omdat een nieuwe uitrit tevens gepaard gaat met het aanleggen van een duiker. 
Omdat de voorkeursgrenswaarde voor indirecte hinder wordt overschreden met slechts 2 dB en de 
maximale grenswaarde voor indirecte hinder niet wordt overschreden, wordt het aanleggen van een 
nieuwe uitrit niet gezien als een aanvaardbare maatregel. 
 

6.4. Conclusie en aanbevelingen 

Uit het bovenstaande kan worden afgeleid dat de geluidsbelasting in de toekomstige situatie zeer 
beperkt toeneemt en net boven de richtwaarden, dan wel voorkeursgrenswaarden zal liggen. De 
inrichting maakt zelf geen gebruik van de route door Tirns, maar wikkelt het verkeer af in zuidelijke 
richting. Er is dus slechts bij een beperkt aantal woningen sprake van indirecte hinder. Bovendien is 
bij deze woningen al sprake van een verhoogd achtergrondhinder; vanwege de ligging van de 
woningen aan de (doorgaande) Ringdyk, leidt de geluidsbelasting als gevolg van verkeer van en naar 
het dorp Tirns tot een verhoogd achtergrondniveau.  
 
Wat betreft mogelijke maatregelen wordt geconstateerd dat aanvullende bronmaatregelen niet voor 
de hand liggen, omdat in een eerder stadium al verschillende bronmaatregelen zijn getroffen en 
omdat er niet één geluidsbron kan worden aangewezen die leidt tot de overschrijding van de 
grenswaarden. Maatregelen in het overdrachtsgebied of in de ruimtelijke sfeer liggen vanwege 
kostenefficiëntie of ruimtelijke impact ook niet voor de hand. 
 
In deze context wordt de lichte overschrijding van de richtwaarden en de voorkeursgrenswaarde 
aanvaardbaar geacht. 
De huidige toetsingspunten uit de milieuvergunning zijn niet gebaseerd op geluidgevoeligheid van 
functies in de omgeving. Voor de maximale geluidssituatie knellen de vergunningvoorschriften al in 
de huidige situatie. Het bevoegd gezag (gemeente) kan in het geval van een nieuwe 
omgevingsvergunning toetsingspunten  vaststellen die meer zijn toegesneden op de toekomstige 
ruimtelijke situatie. 
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Samenvatting
In opdracht van Bügel Hajema Adviseurs is door De Steekproef  bv een 
terrein onderzocht aan de Kilewierwei 1 aan de zuidkant van Tirns. Het 
onderzoek was gericht op de mogelijke aanwezigheid van archeologische 
waarden. Aanleiding tot het onderzoek is de voorgenomen bouw van een stal 
en een vergistingsinstallatie op een deel van het plangebied dat nu nog uit 
weiland bestaat. Het onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek en een 
veldonderzoek door middel van boringen.

In het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel is uitgegaan van 
een lage kans op resten uit de periode steentijd tot en met de bronstijd en een 
middelhoge kans op resten uit de middeleeuwen.  

Uit de resultaten van het booronderzoek blijkt dat de bodem in het 
plangebied gekenmerkt wordt door lage kwelderafzettingen die op wad-
afzettingen liggen. Aan het begin van de vorming van de lage 
kwelderafzettingen zijn brandlaagjes gevormd. Deze zijn het gevolg van het 
verbranden van ongewenste vegetatie om zodoende de graas-omstandigheden 
voor vee te verbeteren. De  aanwezigheid van dergelijke laagjes is kenmerkend 
voor gebieden die geschikt waren om vee in te weiden maar waarin geen 
bewoning mogelijk was. Behalve brandlaagjes zijn hier dan ook geen 
archeologische indicatoren aangetroffen. 

Het uitgevoerde onderzoek geeft derhalve geen aanleiding tot het 
adviseren van beschermende en/of  beperkende maatregelen of  archeologisch 
vervolgonderzoek. 

 

Figuur 1. Tirns, Kilewierwei 1. Het plangebied ligt binnen de rode cirkel (Bron: ANWB,
2005.Topografische Atlas Nederland 1:50000. ANWB bv, Den Haag.)



1. Inleiding

1.1 Aanleiding en doel
In opdracht van Bügel Hajema Adviseurs, vertegenwoordigd door 
P.W. Rienstra, is door De Steekproef  bv een terrein onderzocht aan de 
Kilewierwei 1 aan de zuidkant van Tirns (Figuur 1). Het onderzoek was gericht 
op de mogelijke aanwezigheid van archeologische waarden. Aanleiding tot het 
onderzoek is de voorgenomen bouw van een stal en een vergistingsinstallatie 
op een deel van het plangebied dat nu nog uit weiland bestaat (Figuur 2). Het 
onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek en een veldonderzoek door 
middel van boringen.

Het doel van het bureauonderzoek is het opstellen van een archeologisch 
verwachtingsmodel van het gebied aan de hand van beschikbare fysisch 
geografische, archeologische en historisch geografische informatie. Tijdens het 
veldonderzoek is dit verwachtingsmodel getoetst. 

Het doel van het karterend veldonderzoek is het vaststellen van de 
mate van gaafheid van het bodemprofiel en de aanwezigheid hierin van 
archeologische waarden. Hierbij wordt gekeken naar de bodemopbouw en de 
mate waarin deze intact is en naar het voorkomen van archeologische 
indicatoren, zoals bewerkt en verbrand vuursteen, aardewerk, bouwmateriaal, 
bot en houtskool.
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Figuur 2. Tirns, Kilewierwei 1. Het deel van het plangebied waarop een stal gebouwd zal
worden; gezien vanuit het oosten in westelijke richting.
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1.2 Locatie en administratieve gegevens
Het plangebied ligt aan de Kilewierwei 1, ten zuiden van de oude kern van 
Tirns en bestaat uit een agrarisch bedrijf  dat zal worden uitgebreid met een 
ligboxenstal en een vergistingsinstallatie. De hoogte van het onderzoeksgebied 
ligt rond 0,3 m -NAP. 

Tabel 1. Tirns, Kilewierwei 1. Administratieve gegevens van het onderzoeksgebied.

Provincie Friesland

Gemeente Wymbritseradiel

Plaats Tirns

Toponiem Kilewierwei 1

Coördinaten hoekpunten 170,846/563,420; 170,950/563,376; 170,791/563,306; 170,894/563,263

Bevoegde overheid Gemeente Wymbritseradiel

Opdrachtgever Bügel Hajema Adviseurs

ARCHIS CIS-code 42611

ISSNnr. 1871 - 269X

Steekproef projectcode 2010-08/04

Geomorfologische context Vlakte van getijde-afzettingen

NAP hoogte maaiveld Rond 0,3 m -NAP

maximale diepte onderzoek 2,7m min maaiveld

Uitvoering van het veldwerk augustus 2010

Beheer en plaats 
documentatie

De Steekproef bv / Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed (RCE)
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2. Bureauonderzoek

2.1 Bronnen
Voor het bureauonderzoek is gebruik gemaakt van de volgende bronnen 
(Tabel 2).

Tabel 2: Tirns, Kilewierwei 1. Geraadpleegde literatuur, bronnen en kaarten.

ANWB, 2004. Topografische Atlas Friesland 1:25000. ANWB bv, Den Haag.

Centraal Archeologisch Archief (CAA) en Centraal Monumenten Archief (CMA) van de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed (RCE) [ARCHIS].

Exaltus R. P. & G.L.G.A. Kortekaas 2008. Prehistorische branden op Groningse kwelders. In: Paleo-Aktueel nr 
19. p.115-124. Groningen 2008.

Friese Archeologische MonumentenKaart Extra (FAMKE) www.fryslan.nl

Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie (KNA) versie 3.1. College voor de Archeologische Kwaliteit 
(www.sikb.nl).

Schotanus, C. 1664. Beschrijvinge van de Heerlyckheydt van Frieslandt. Facsimile-uitgave 1978. De Tille bv 
Leeuwarden/Theatrum Orbis Terrarum bv Amsterdam.

Stichting voor Bodemkartering, 1978. Bodemkaart van Nederland 1:50000. Blad 10. StiBoKa, Wageningen.

Stichting voor Bodemkartering, 1982. Geomorfologische van Nederland 1:50000. Blad  10 . StiBoKa, 
Wageningen.

12 Provinciën 2006/2007. Atlas van Topografische Kaarten. Nederland 1955-1965. Uitgeverij 12 Provinciën, 
Landsmeer.

Uitgeverij Nieuwland, 2006. Grote Historische Topografische Atlas ±1926-1934. Fryslân 1 : 25 000. Uitgeverij 
Nieuwland, Tilburg.

Uitgeverij 12 Provinciën, 2005. Luchtfoto-Atlas Fryslân. Schaal 1:14000. Uitgeverij 12 Provinciën, Landsmeer.

Versfelt, H.J. & M. Schroor, 2005. De Atlas van Huguenin: Militair-topografische Kaarten van Noord-Nederland 
1819-1829. Heveskes Uitgevers, Groningen/Veendam.

Wolters-Noordhoff Atlasprodukties, 1990.Grote Historische Atlas van Nederland deel 2: Noord-Nederland 
1851-1855, schaal 1:50000. Wolters-Noordhoff, Groningen.

Wolters-Noordhoff Atlasprodukties, 1992. Grote Historische Provincie Atlas 1:25000. Friesland 1853-1856. 
Wolters-Noordhoff Atlasprodukties, Groningen.

www.watwaswaar.nl

Www.tresoar.nl
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2.2 Resultaten bureauonderzoek
Het plangebied ligt op een vlakte van getijde-afzettingen. Dergelijke vlakten 
hebben tot aan de bedijking deel uitgemaakt van een waddengebied dat 
tweemaal per etmaal onder water liep en worden gekenmerkt door gelaagde 
zand- en klei-afzettingen. 

De bodems in en rond het plangebied bestaan uit knippige 
poldervaaggronden die zijn gevormd in klei (classificatie bodemkaart gMn83C 
met grondwatertrap III: gemiddelde hoogste grondwaterstand minder dan 
40 cm beneden maaiveld en gemiddelde laagste grondwaterstand tussen 80 en 
120 cm beneden het maaiveld). 

Het Centraal Monumenten Archief  (CMA) van de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed (RCE) laat zien dat het plangebied op ruime afstand ten 
zuiden van de historische kern van Tirns ligt (monument 10001). Ongeveer 
driehonderd meter ten westen van het plangebied ligt de waarneming 30370. 
Hier is aardewerk uit de late middeleeuwen aangetroffen. 

In Figuur 3 zijn achtereenvolgens uitsneden afgebeeld van de kaart van 
Schotanus uit 1718, die van Eekhoff  uit 1850 en de topografische kaart uit 
1931. Hierop is duidelijk te zien dat het plangebied ten zuiden van de oude 
kern van Tirns ligt in een zone die van oudsher uit akkers en weilanden 
bestaat. Op de kaarten van Schotanus is te zien dat in de achttiende eeuw ten 
zuiden van het plangebied een hoeve lag. De kaart van Eekhoff  laat zien dat 
deze rond 1850 al verdwenen was en dat hiervan alleen nog een terp resteerde. 
De oudste delen van de huidige bebouwing dateren van rond 1900. De overige 
in de geraadpleegde literatuur en bronnen genoemde kaarten geven geen 
aanvullende informatie over het plangebied.
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Figuur 3. Tirns, Kilewierwei 1. Uitsneden uit de kaart van Schotanus uit 1718, die van
Eekhoff uit 1850 en de topografische kaart uit 1931.
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2.3 Gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel
Het onderzoeksterrein ligt volgens de Friese Archeologische Monumenten 
Kaart Extra (FAMKE) in een zone waarvoor geen onderzoeksverplichting 
geldt voor resten uit de steentijd tot en met de bronstijd. Deze zijn hier gezien 
de relatief  recente wordingsgeschiedenis van het landschap, naar verwachting 
niet aanwezig. Voor resten uit de middeleeuwen geldt het advies: karterend 
onderzoek 1. Hiervoor wordt een boorintensiteit van zes boringen per hectare 
geadviseerd met een minimum van zes per plangebied. Als gespecificeerd 
archeologisch verwachtingsmodel kan derhalve worden uitgegaan van een lage 
kans op de aanwezigheid van resten uit de periode steentijd tot en met de 
bronstijd en een middelhoge kans op de aanwezigheid van resten uit de 
middeleeuwen.  
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3. Veldonderzoek

3.1 Aanpak
De  boorpunten zijn zo gelijkmatig mogelijk over het plangebied verdeeld  in 
een netwerk met telkens vijftig meter afstand tussen de boringen en veertig 
meter afstand tussen de boorraaien.   

Voor het booronderzoek is gebruik gemaakt van een guts met een 
diameter van drie centimeter. De boringen zijn doorgezet tot een diepte van 
twee á drie meter beneden het maaiveld. 

De ligging van de boorpunten is afgebeeld op Figuur 4. De boringen 
zijn weergeven in de boorprofielen in Figuur 6.

8



Figuur 4. Tirns, Kilewierwei 1. Boorpuntenkaart. De genummerde punten geven de
uitgevoerde boringen weer. Als ondergrond voor de boorpuntenkaart is de
plantekening van bouwbedrijf Bootsma gebruikt waarop in de zone tussen en rond
de boorpunten 2, 3, 4, 6 en 7 de nieuwe ligboxenstal is aangegeven.
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3.2 Bodem, reliëf  en archeologie 
De hoogte van het maaiveld in het plangebied ligt rond 0,3 m -NAP. 
Bovenin de boringen is een pakket zwak zandige en matig humusrijke klei 
aangetroffen. De dikte van dit pakket bedraagt op de meeste boorpunten 
veertig tot vijftig centimeter. Ter plaatse van de boorpunten 2, 5, 10 en 15 
bleek dit pakket echter aanmerkelijk dikker te zijn. Dit is het gevolg van 
moderne bodemingrepen op deze locaties. Dit blijkt uit de aanwezigheid van 
moderne insluitsels tot onderin dit pakket. 

Onder de bouwvoor is in alle boringen een pakket licht humeuze, matig 
stevige en matig zandige klei gevonden. Dit kleipakket wordt incidenteel 
onderbroken door dunne zandlaagjes. Dit pakket loopt op de meeste 
boorpunten door tot ruim een meter beneden het maaiveld. Hieronder bevond 
zich in de boringen 5, 7, 13 en 14 een dun kleipakket dat wordt onderbroken 
door een stuk of  vijf  zeer dunne laagjes verkoold materiaal (zie Figuur 5). 
Deze laagjes bestaan uit de verkoolde resten van in situ verbrande vegetatie. 
Vergelijkbare laagjes zijn op tientallen andere locaties in het noordelijk 
kustgebied aangetroffen (Exaltus en Kortekaas 2008) en zijn kenmerkend voor 
perioden waarin de groei van vegetatie snelle opslibbing veroorzaakte. Deze 
regelmatig overstromende gebieden (veelal lage kwelders) waren ongeschikt 
voor bewoning maar konden wel gebruikt worden om vee te weiden. 
Ongewenste en verdorde vegetatie werd (jaarlijks) verbrand om zodoende de 
her-groei van voor het vee onaantrekkelijke vegetatie te versnellen. Op de 
locaties waar de verbrande vegetatie snel weer werd afgedekt met nieuw 
opslibbingsmateriaal bleven de brandlaagjes bewaard.

Figuur 5. Tirns, Kilewierwei 1. De brandlaagjes zoals deze in boring 7 zijn aangetroffen. Door
de draaiende beweging van de guts zijn deze enigszins gedeformeerd. 
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In boring 13 is tussen het niveau met de brandlaagjes en de bovenliggende 
gelaagde klei een laag venige klei aangetroffen. Eenzelfde laag venige klei is in 
boring 9 op ongeveer hetzelfde niveau gevonden.   

Vanaf  een diepte van 1,2 tot 1,5 m beneden het maaiveld bevond zich 
matig slappe, ongeoxideerde klei die op de meeste plaatsen wordt onderbroken 
door talrijke dunne zandlaagjes.

Onderin de tot grotere diepte doorgezette boringen 3, 4, 6, 7, 8 en 11 is 
een pakket ongeoxideerd, grijs zand ontdekt dat wordt onderbroken door 
talrijke dunne kleilaagjes. Het incidenteel door zandlaagjes onderbroken 
kleipakket is waarschijnlijk ontstaan op een lage kwelder terwijl de 
onderliggende gelaagde en ongeoxideerde  zand- en kleiafzettingen in een 
waddenmilieu ontstaan zullen zijn. 

Nergens in het plangebied zijn relevante archeologische indicatoren 
aangetroffen. Om deze reden heeft geen vindplaatsbeoordeling 
plaatsgevonden aan de hand van de waarderingstabel uit de KNA 3.1 (VS06).
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Figuur 6. Tirns, Kilewierwei 1. Weergave van de resultaten van het booronderzoek in de
vorm van boorprofielen.
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4. Conclusies en Advies

In het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel is uitgegaan van een 
lage kans op resten uit de periode steentijd tot en met de bronstijd en een 
middelhoge kans op resten uit de middeleeuwen.  

Het plangebied bestaat uit een agrarisch bedrijf  dat zal worden 
uitgebreid met een ligboxenstal en een vergistingsinstallatie.

Uit de resultaten van het booronderzoek blijkt dat de bodem in het 
plangebied gekenmerkt wordt door lage kwelderafzettingen die op wad-
afzettingen liggen. Aan het begin van de vorming van de lage 
kwelderafzettingen zijn brandlaagjes gevormd. Deze zijn het gevolg van het 
verbranden van ongewenste vegetatie om zodoende de graas-omstandigheden 
voor vee te verbeteren. De  aanwezigheid van dergelijke laagjes is kenmerkend 
voor gebieden die geschikt waren om vee in te weiden maar waarin geen 
bewoning mogelijk was. Behalve brandlaagjes zijn hier dan ook geen 
archeologische indicatoren aangetroffen. 

Het uitgevoerde onderzoek geeft derhalve geen aanleiding tot het 
adviseren van beschermende en/of  beperkende maatregelen of  archeologisch 
vervolgonderzoek. 

Wij wijzen er verder op dat in alle gevallen geldt dat indien archeologische 
materialen en/of  sporen aangetroffen worden, deze gemeld dienen te worden 
bij de provinciaal archeoloog dr. G. de Langen (tel: 058-2925487) en bij de 
gemeente Wymbritseradiel conform Monumentenwet 1988, laatste wijziging 
van 1 september 2007, paragraaf  7, artikel 53 en verder.
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Appendix I

Tirns, Kilewierwei 1
Archeologische periodes

paleolithicum: tot 8.800 vC
paleolithicum vroeg: tot 300.000 BP
paleolithicum midden: 300.000 - 35.000 BP
paleolithicum laat: 35.000 BP - 8.800 vC
paleolithicum laat A: 35.000 - 18.000 BP
paleolithicum laat B: 18.000 BP - 8.800 vC

mesolithicum: 8.800 - 4.900 vC
mesolithicum vroeg: 8.800 - 7.100 vC
mesolithicum midden: 7.100 - 6.450 vC
mesolithicum laat: 6.450 - 4.900 vC

neolithicum: 5.300 - 2.000 vC
neolithicum vroeg: 5.300 - 4.200 vC
neolithicum vroeg A: 5.300 - 4.900 vC
neolithicum vroeg B: 4.900 - 4.200 vC
neolithicum midden: 4.200 - 2.850 vC
neolithicum midden A: 4.200 - 3.400 vC
neolithicum midden B: 3.400 - 2.850 vC
neolithicum laat: 2.850 - 2.000 vC
neolithicum laat A: 2.850 - 2.450 vC
neolithicum laat B: 2.450 - 2.000 vC

bronstijd: 2.000 - 800 vC
bronstijd vroeg: 2.000 - 1.800 vC
bronstijd midden: 1.800 - 1.100 vC
bronstijd midden A: 1.800 - 1.500 vC
bronstijd midden B: 1.500 - 1.100 vC
bronstijd laat: 1.100 - 800 vC

ijzertijd: 800 - 12 vC
ijzertijd vroeg: 800 - 500 vC
ijzertijd midden: 500 - 250 vC
ijzertijd laat: 250 - 12 vC

Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC
Romeinse tijd vroeg: 12 vC - 70 nC
Romeinse tijd vroeg A: 12 vC - 25 nC
Romeinse tijd vroeg B: 25 - 70 nC
Romeinse tijd midden: 70 - 270 nC
Romeinse tijd midden A: 70 - 150 nC
Romeinse tijd midden B: 150 - 270 nC
Romeinse tijd laat: 270 - 450 nC
Romeinse tijd laat A: 270 - 350 nC
Romeinse tijd laat B: 350 - 450 nC

middeleeuwen: 450 - 1.500 nC
middeleeuwen vroeg: 450 - 1.050 nC
middeleeuwen vroeg A: 450 - 525 nC
middeleeuwen vroeg B: 525 - 725 nC
middeleeuwen vroeg C: 725 - 900 nC
middeleeuwen vroeg D: 900 - 1.050 nC
middeleeuwen laat: 1.050 - 1.500 nC
middeleeuwen laat A: 1.050 - 1.250 nC
middeleeuwen laat B: 1.250 - 1.500 nC

nieuwe tijd: 1.500 - heden
nieuwe tijd A: 1.500 - 1.650 nC
nieuwe tijd B: 1.650 - 1.850 nC
nieuwe tijd C: 1.850 – heden
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Samenvatting
In opdracht van Bügel Hajema Adviseurs is door De Steekproef  bv een 
terrein onderzocht aan de Kilewierwei 1 aan de zuidkant van Tirns. Het 
onderzoek was gericht op de mogelijke aanwezigheid van archeologische 
waarden. Aanleiding tot het onderzoek is de voorgenomen bouw van een stal 
en een vergistingsinstallatie op een deel van het plangebied dat nu nog uit 
weiland bestaat. Het onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek en een 
veldonderzoek door middel van boringen.

In het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel is uitgegaan van 
een lage kans op resten uit de periode steentijd tot en met de bronstijd en een 
middelhoge kans op resten uit de middeleeuwen.  

Uit de resultaten van het booronderzoek blijkt dat de bodem in het 
plangebied gekenmerkt wordt door lage kwelderafzettingen die op wad-
afzettingen liggen. Aan het begin van de vorming van de lage 
kwelderafzettingen zijn brandlaagjes gevormd. Deze zijn het gevolg van het 
verbranden van ongewenste vegetatie om zodoende de graas-omstandigheden 
voor vee te verbeteren. De  aanwezigheid van dergelijke laagjes is kenmerkend 
voor gebieden die geschikt waren om vee in te weiden maar waarin geen 
bewoning mogelijk was. Behalve brandlaagjes zijn hier dan ook geen 
archeologische indicatoren aangetroffen. 

Het uitgevoerde onderzoek geeft derhalve geen aanleiding tot het 
adviseren van beschermende en/of  beperkende maatregelen of  archeologisch 
vervolgonderzoek.

Figuur 1. Tirns, Kilewierwei 1. Het plangebied ligt binnen de rode lijn (Bron: ANWB, 2005.
Topografische Atlas Nederland 1:50000. ANWB bv, Den Haag.)



1. Inleiding

1.1 Aanleiding en doel
In opdracht van Bügel Hajema Adviseurs, vertegenwoordigd door de heer 
P.W. Rienstra, is door De Steekproef  bv een terrein onderzocht aan de 
Kilewierwei 1 aan de zuidkant van Tirns (Figuur 1). Het onderzoek was gericht 
op de mogelijke aanwezigheid van archeologische waarden. Aanleiding tot het 
onderzoek is de voorgenomen bouw van een stal en een vergistingsinstallatie 
op een deel van het plangebied dat nu nog uit weiland bestaat (Figuur 2). Het 
onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek en een veldonderzoek door 
middel van boringen. 

Aanvankelijk is het onderzoek verricht in augustus 2010. Omdat 
uiteindelijk bleek dat er sprake is van een groter plangebied, is in februari 2011 
een aanvulling verricht op het veldonderzoek.

Het doel van het bureauonderzoek is het opstellen van een archeologisch 
verwachtingsmodel van het gebied aan de hand van beschikbare fysisch 
geografische, archeologische en historisch geografische informatie. Tijdens het 
veldonderzoek is dit verwachtingsmodel getoetst. 

Het doel van het karterend veldonderzoek is het vaststellen van de 
mate van gaafheid van het bodemprofiel en de aanwezigheid hierin van 
archeologische waarden. Hierbij wordt gekeken naar de bodemopbouw en de 
mate waarin deze intact is en naar het voorkomen van archeologische 
indicatoren, zoals bewerkt en verbrand vuursteen, aardewerk, bouwmateriaal, 
bot en houtskool.
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Figuur 2. Tirns, Kilewierwei 1. Het deel van het plangebied waarop een stal gebouwd zal
worden; gezien vanuit het oosten in westelijke richting.
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1.2 Locatie en administratieve gegevens
Het plangebied ligt aan de Kilewierwei 1, ten zuiden van de oude kern van 
Tirns en bestaat uit een agrarisch bedrijf  dat zal worden uitgebreid met een 
ligboxenstal en een vergistingsinstallatie. De hoogte van het onderzoeksgebied 
ligt rond 0,3 m -NAP. 

Tabel 1. Tirns, Kilewierwei 1. Administratieve gegevens van het onderzoeksgebied.

Provincie Friesland

Gemeente Wymbritseradiel

Plaats Tirns

Toponiem Kilewierwei 1

Coördinaten hoekpunten 170,846/563,420; 171,078/563,316; 170,677/563,247; 170,974/563,106

Bevoegde overheid Gemeente Wymbritseradiel

Opdrachtgever Bügel Hajema Adviseurs

ARCHIS CIS-code 45130

ISSNnr. 1871 - 269X

Steekproef projectcode 2011-02/02

Geomorfologische context Vlakte van getijde-afzettingen

NAP hoogte maaiveld Rond 0,3 m -NAP

maximale diepte onderzoek 2,7m min maaiveld

Uitvoering van het veldwerk februari 2011

Beheer en plaats 
documentatie

De Steekproef bv / Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed (RCE)

3



2. Bureauonderzoek

2.1 Bronnen
Voor het bureauonderzoek is gebruik gemaakt van de volgende bronnen 
(Tabel 2).

Tabel 2: Tirns, Kilewierwei 1. Geraadpleegde literatuur, bronnen en kaarten.

ANWB, 2004. Topografische Atlas Friesland 1:25000. ANWB bv, Den Haag.

Centraal Archeologisch Archief (CAA) en Centraal Monumenten Archief (CMA) van de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed (RCE) [ARCHIS].

Exaltus R. P. & G.L.G.A. Kortekaas 2008. Prehistorische branden op Groningse kwelders. In: Paleo-Aktueel nr 
19. p.115-124. Groningen 2008.

Friese Archeologische MonumentenKaart Extra (FAMKE) www.fryslan.nl

Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie (KNA) versie 3.1. College voor de Archeologische Kwaliteit 
(www.sikb.nl).

Schotanus, C. 1664. Beschrijvinge van de Heerlyckheydt van Frieslandt. Facsimile-uitgave 1978. De Tille bv 
Leeuwarden/Theatrum Orbis Terrarum bv Amsterdam.

Stichting voor Bodemkartering, 1978. Bodemkaart van Nederland 1:50000. Blad 10. StiBoKa, Wageningen.

Stichting voor Bodemkartering, 1982. Geomorfologische van Nederland 1:50000. Blad  10 . StiBoKa, 
Wageningen.

12 Provinciën 2006/2007. Atlas van Topografische Kaarten. Nederland 1955-1965. Uitgeverij 12 Provinciën, 
Landsmeer.

Uitgeverij Nieuwland, 2006. Grote Historische Topografische Atlas ±1926-1934. Fryslân 1 : 25 000. Uitgeverij 
Nieuwland, Tilburg.

Uitgeverij 12 Provinciën, 2005. Luchtfoto-Atlas Fryslân. Schaal 1:14000. Uitgeverij 12 Provinciën, Landsmeer.

Versfelt, H.J. & M. Schroor, 2005. De Atlas van Huguenin: Militair-topografische Kaarten van Noord-Nederland 
1819-1829. Heveskes Uitgevers, Groningen/Veendam.

Wolters-Noordhoff Atlasprodukties, 1990.Grote Historische Atlas van Nederland deel 2: Noord-Nederland 
1851-1855, schaal 1:50000. Wolters-Noordhoff, Groningen.

Wolters-Noordhoff Atlasprodukties, 1992. Grote Historische Provincie Atlas 1:25000. Friesland 1853-1856. 
Wolters-Noordhoff Atlasprodukties, Groningen.

www.watwaswaar.nl

Www.tresoar.nl
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2.2 Resultaten bureauonderzoek
Het plangebied ligt op een vlakte van getijde-afzettingen. Dergelijke vlakten 
hebben tot aan de bedijking deel uitgemaakt van een waddengebied dat 
tweemaal per etmaal onder water liep en worden gekenmerkt door gelaagde 
zand- en klei-afzettingen. 

De bodems in en rond het plangebied bestaan uit knippige 
poldervaaggronden die zijn gevormd in klei (classificatie bodemkaart gMn83C 
met grondwatertrap III: gemiddelde hoogste grondwaterstand minder dan 
40 cm beneden maaiveld en gemiddelde laagste grondwaterstand tussen 80 en 
120 cm beneden het maaiveld). 

Het Centraal Monumenten Archief  (CMA) van de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed (RCE) laat zien dat het plangebied op ruime afstand ten 
zuiden van de historische kern van Tirns ligt (monument 10001). Ongeveer 
driehonderd meter ten westen van het plangebied ligt de waarneming 30370. 
Hier is aardewerk uit de late middeleeuwen aangetroffen. 

In Figuur 3 zijn achtereenvolgens uitsneden afgebeeld van de kaart van 
Schotanus uit 1718, die van Eekhoff  uit 1850 en de topografische kaart uit 
1931. Hierop is duidelijk te zien dat het plangebied ten zuiden van de oude 
kern van Tirns ligt in een zone die van oudsher uit akkers en weilanden 
bestaat. Op de kaarten van Schotanus is te zien dat in de achttiende eeuw ten 
zuiden van het plangebied een hoeve lag. De kaart van Eekhoff  laat zien dat 
deze rond 1850 al verdwenen was en dat hiervan alleen nog een terp resteerde. 
De oudste delen van de huidige bebouwing dateren van rond 1900. De overige 
in de geraadpleegde literatuur en bronnen genoemde kaarten geven geen 
aanvullende informatie over het plangebied.

5



Figuur 3. Tirns, Kilewierwei 1. Uitsneden uit de kaart van Schotanus uit 1718, die van
Eekhoff uit 1850 en de topografische kaart uit 1931.
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2.3 Gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel
Het onderzoeksterrein ligt volgens de Friese Archeologische Monumenten 
Kaart Extra (FAMKE) in een zone waarvoor geen onderzoeksverplichting 
geldt voor resten uit de steentijd tot en met de bronstijd. Deze zijn hier gezien 
de relatief  recente wordingsgeschiedenis van het landschap, naar verwachting 
niet aanwezig. Voor resten uit de middeleeuwen geldt het advies: karterend 
onderzoek 1. Hiervoor wordt een boorintensiteit van zes boringen per hectare 
geadviseerd met een minimum van zes per plangebied. Als gespecificeerd 
archeologisch verwachtingsmodel kan derhalve worden uitgegaan van een lage 
kans op de aanwezigheid van resten uit de periode steentijd tot en met de 
bronstijd en een middelhoge kans op de aanwezigheid van resten uit de 
middeleeuwen.  
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3. Veldonderzoek

3.1 Aanpak
De  boorpunten zijn zo gelijkmatig mogelijk over het plangebied verdeeld  in 
een netwerk met telkens vijftig meter afstand tussen de boringen en veertig 
meter afstand tussen de boorraaien.   

Voor het booronderzoek is gebruik gemaakt van een guts met een 
diameter van drie centimeter. De boringen zijn doorgezet tot een diepte van 
twee á drie meter beneden het maaiveld. 

In augustus 2010 zijn de boringen 1 tot en met 15 gezet. Dit 
boornetwerk is in februari 2011 uitgebreid met de boringen 16 tot en met 25.

De ligging van de boorpunten is afgebeeld op Figuur 4. De boringen 
zijn weergeven in de boorprofielen in Figuur 6.

Figuur 4. Tirns, Kilewierwei 1. Boorpuntenkaart. De genummerde punten geven de
uitgevoerde boringen weer. De donkergrijze banen geven de (geplande) ligging 
van houtwallen weer. Ter plaatse van het rode kruis zullen geen bodemingrepen
plaatsvinden.
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3.2 Bodem, reliëf  en archeologie 
De hoogte van het maaiveld in het plangebied ligt rond 0,3 m -NAP. 
Bovenin de boringen is een pakket zwak zandige en matig humusrijke klei 
aangetroffen. De dikte van dit pakket bedraagt op de meeste boorpunten 
veertig tot vijftig centimeter. Ter plaatse van de boorpunten 2, 5, 10, 15 en 16 
bleek dit pakket echter aanmerkelijk dikker te zijn. Dit is het gevolg van 
moderne bodemingrepen op deze locaties. Dit blijkt uit de aanwezigheid van 
moderne insluitsels tot onderin dit pakket. 

Onder de bouwvoor is in alle boringen een pakket licht humeuze, matig 
stevige en matig zandige klei gevonden. Dit kleipakket wordt incidenteel 
onderbroken door dunne zandlaagjes. Dit pakket loopt op de meeste 
boorpunten door tot ruim een meter beneden het maaiveld. Hieronder bevond 
zich in de boringen 5, 7, 13, 14, 16 en 24 een dun kleipakket dat wordt 
onderbroken door een aantal zeer dunne laagjes verkoold materiaal. Met name 
in boring 24 is een groot aantal van dergelijke laagjes aangetroffen 
(zie Figuur 5). Deze laagjes bestaan uit de verkoolde resten van ter plekke 
verbrande vegetatie. Vergelijkbare laagjes zijn op tientallen andere locaties in 
het noordelijk kustgebied aangetroffen (Exaltus en Kortekaas 2008) en zijn 
kenmerkend voor perioden waarin de groei van vegetatie snelle opslibbing 
veroorzaakte. Deze regelmatig overstromende gebieden (veelal lage kwelders) 
waren ongeschikt voor bewoning maar konden wel gebruikt worden om vee te 
weiden. Ongewenste en verdorde vegetatie werd (jaarlijks) verbrand om 
zodoende de her-groei van voor het vee aantrekkelijke vegetatie te versnellen. 
Op de locaties waar de verbrande vegetatie snel weer werd afgedekt met nieuw 
opslibbingsmateriaal bleven de brandlaagjes bewaard.

Figuur 5. Tirns, Kilewierwei 1. De brandlaagjes zoals deze in boring 24 zijn aangetroffen. 
Het betreft ongeveer vijftien laagjes. Door de draaiende beweging van de guts zijn 
deze enigszins gedeformeerd. 
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In boring 13 is tussen het niveau met de brandlaagjes en de bovenliggende 
gelaagde klei een laag venige klei aangetroffen. Eenzelfde laag venige klei is in 
de boringen 9 en 18 tot en met 22 op ongeveer hetzelfde niveau gevonden.   

Vanaf  een diepte van 1,2 tot 1,5 m beneden het maaiveld bevond zich 
matig slappe, ongeoxideerde klei die op de meeste plaatsen wordt onderbroken 
door talrijke dunne zandlaagjes.

Onderin de tot grotere diepte doorgezette boringen 3, 4, 6, 7, 8 en 11 is 
een pakket ongeoxideerd, grijs zand ontdekt dat wordt onderbroken door 
talrijke dunne kleilaagjes. Het incidenteel door zandlaagjes onderbroken 
kleipakket is waarschijnlijk ontstaan op een lage kwelder terwijl de 
onderliggende gelaagde en ongeoxideerde  zand- en kleiafzettingen in een 
waddenmilieu ontstaan zullen zijn. 

Nergens in het plangebied zijn relevante archeologische indicatoren 
aangetroffen. Om deze reden heeft geen vindplaatsbeoordeling 
plaatsgevonden aan de hand van de waarderingstabel uit de KNA 3.2 (VS06).
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Figuur 6. Tirns, Kilewierwei 1. Weergave van de resultaten van het booronderzoek in de
vorm van boorprofielen.
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4. Conclusies en Advies

In het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel is uitgegaan van een 
lage kans op resten uit de periode steentijd tot en met de bronstijd en een 
middelhoge kans op resten uit de middeleeuwen.  

Het plangebied bestaat uit een agrarisch bedrijf  dat zal worden 
uitgebreid met een ligboxenstal en een vergistingsinstallatie.

Uit de resultaten van het booronderzoek blijkt dat de bodem in het 
plangebied gekenmerkt wordt door lage kwelderafzettingen die op wad-
afzettingen liggen. Aan het begin van de vorming van de lage 
kwelderafzettingen zijn brandlaagjes gevormd. Deze zijn het gevolg van het 
verbranden van ongewenste vegetatie om zodoende de graas-omstandigheden 
voor vee te verbeteren. De  aanwezigheid van dergelijke laagjes is kenmerkend 
voor gebieden die geschikt waren om vee in te weiden maar waarin geen 
bewoning mogelijk was. Behalve brandlaagjes zijn hier dan ook geen 
archeologische indicatoren aangetroffen. 

Het uitgevoerde onderzoek geeft derhalve geen aanleiding tot het 
adviseren van beschermende en/of  beperkende maatregelen of  archeologisch 
vervolgonderzoek. 

Wij wijzen er verder op dat in alle gevallen geldt dat indien archeologische 
materialen en/of  sporen aangetroffen worden, deze gemeld dienen te worden 
bij de provinciaal archeoloog dr. G. de Langen (tel: 058-2925487) en bij de 
gemeente Wymbritseradiel conform Monumentenwet 1988, laatste wijziging 
van 1 september 2007, paragraaf  7, artikel 53 en verder.
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Appendix I

Tirns, Kilewierwei 1
Archeologische periodes

paleolithicum: tot 8.800 vC
paleolithicum vroeg: tot 300.000 BP
paleolithicum midden: 300.000 - 35.000 BP
paleolithicum laat: 35.000 BP - 8.800 vC
paleolithicum laat A: 35.000 - 18.000 BP
paleolithicum laat B: 18.000 BP - 8.800 vC

mesolithicum: 8.800 - 4.900 vC
mesolithicum vroeg: 8.800 - 7.100 vC
mesolithicum midden: 7.100 - 6.450 vC
mesolithicum laat: 6.450 - 4.900 vC

neolithicum: 5.300 - 2.000 vC
neolithicum vroeg: 5.300 - 4.200 vC
neolithicum vroeg A: 5.300 - 4.900 vC
neolithicum vroeg B: 4.900 - 4.200 vC
neolithicum midden: 4.200 - 2.850 vC
neolithicum midden A: 4.200 - 3.400 vC
neolithicum midden B: 3.400 - 2.850 vC
neolithicum laat: 2.850 - 2.000 vC
neolithicum laat A: 2.850 - 2.450 vC
neolithicum laat B: 2.450 - 2.000 vC

bronstijd: 2.000 - 800 vC
bronstijd vroeg: 2.000 - 1.800 vC
bronstijd midden: 1.800 - 1.100 vC
bronstijd midden A: 1.800 - 1.500 vC
bronstijd midden B: 1.500 - 1.100 vC
bronstijd laat: 1.100 - 800 vC

ijzertijd: 800 - 12 vC
ijzertijd vroeg: 800 - 500 vC
ijzertijd midden: 500 - 250 vC
ijzertijd laat: 250 - 12 vC

Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC
Romeinse tijd vroeg: 12 vC - 70 nC
Romeinse tijd vroeg A: 12 vC - 25 nC
Romeinse tijd vroeg B: 25 - 70 nC
Romeinse tijd midden: 70 - 270 nC
Romeinse tijd midden A: 70 - 150 nC
Romeinse tijd midden B: 150 - 270 nC
Romeinse tijd laat: 270 - 450 nC
Romeinse tijd laat A: 270 - 350 nC
Romeinse tijd laat B: 350 - 450 nC

middeleeuwen: 450 - 1.500 nC
middeleeuwen vroeg: 450 - 1.050 nC
middeleeuwen vroeg A: 450 - 525 nC
middeleeuwen vroeg B: 525 - 725 nC
middeleeuwen vroeg C: 725 - 900 nC
middeleeuwen vroeg D: 900 - 1.050 nC
middeleeuwen laat: 1.050 - 1.500 nC
middeleeuwen laat A: 1.050 - 1.250 nC
middeleeuwen laat B: 1.250 - 1.500 nC

nieuwe tijd: 1.500 - heden
nieuwe tijd A: 1.500 - 1.650 nC
nieuwe tijd B: 1.650 - 1.850 nC
nieuwe tijd C: 1.850 – heden
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   memo 

 
 
 
Postbus 150, 3000 AD  Rotterdam 
Telefoon: 010-2018555  
Fax: 010-4121039 
E-mail: info@rboi.nl 

   

Aan: Buro Vijn 

T.a.v.: Evert Stellingwerf 

Onderwerp: Aagro-stacks berekening Kilewierwei 1 Tirns 

Datum: 4 december 2012 

Referte: Sylvia Verhagen / Matthijs van der Meulen  
 
Inleiding 
Ten behoeve van de uitbreiding van een veehouderij aan de Kilewierwei 1 te Tirns wordt een planmer-
procedure doorlopen. In de (ruime) omgeving van het bedrijf is een aantal Natura 2000-gebieden 
gelegen. Het betreft de gebieden Oudegaasterbrekken Fluessen en omgeving, IJsselmeer en Alde Feanen. 
De uitbreiding van veehouderijen kan op vele kilometers afstand gevolgen hebben voor de 
stikstofdepositie. Door middel van een berekening is bekeken wat de gevolgen zijn van de voorgenomen 
uitbreiding van de melkrundveehouderij in Tirns voor de stikstofdepositie binnen de voorgenoemde 
Natura 2000-gebieden. Deze notitie geeft een overzicht van de berekeningsuitgangspunten en –
resultaten. 
 
Uitgangspunten 
De berekeningen zijn uitgevoerd met het rekenmodel AAgrostacks. Dit rekenmodel voor 
ammoniakdepositie als gevolg van veehouderijen is ontwikkeld in opdracht van het (toenmalige) 
ministerie van LNV. In het onderzoek zijn drie situaties doorgerekend: 
- huidige situatie (bestaand gebruik); 
- het voornemen (het initiatief); 
- de maximale invulling van het bouwvlak. 
 
De tabellen 1 en 2 geven een overzicht van de berekeningsuitgangspunten. Voor een aantal 
invoergegevens (hoogte en diameter emissiepunt, gemiddelde gebouwhoogte en uittreesnelheid) is 
uitgegaan van de defaultwaarden uit het rekenmodel. Daarbij dient te worden opgemerkt dat andere 
waarden voor deze variabelen geen relevante gevolgen hebben voor de berekeningsresultaten op de 
ruime afstand waarop de Natura 2000-gebieden zijn gelegen. Er is gekozen om de totale emissie per 
onderzoekssituatie op perceelsniveau toe te kennen aan één emissiepunt. Ook hiervoor geldt dat een 
gedetailleerde modellering aan de hand van de aanwezige en geprojecteerde stallen op een afstand van 
vele kilometers, (vrijwel) geen gevolgen heeft voor de berekende stikstofdepositie. 
 
Tabel 1 Berekeningsuitgangspunten 

 X-coord. Y-coord. Hoogte Gem.geb. 
hoogte 

Diam. Uittr. 
snelheid 

Emissie 

Bestaand gebruik 170 860 563 330 5,0 6,0 0,5 0,40 1 125 

Voornemen 170 860 563 330 5,0 6,0 0,5 0,40 3 375 

Maximale invulling 170 860 563 330 5,0 6,0 0,5 0,40 7 260 



 blz. 2 

Tabel 2 Details van emissiepunten 

 Code Type Aantal Emissie Totaal 

Bestaand gebruik A.1.2.1 Melkrundvee > 2 jaar 150 7.5 1125 

Voornemen A.1.2.1 Melkrundvee > 2 jaar 450 7.5 3375 

Maximale invulling A.1.100.1 Melkrundvee > 2 jaar 600 9.5 7260 

 A3 Jongvee 400 3.9  

 
Toetsingspunten en berekeningsresultaten 
De berekeningen zijn uitgevoerd op de grens van de Natura 2000 gebieden Oudegaasterbrekken Fluessen 
en omgeving, IJsselmeer en Alde Feanen. Tabel 3 geeft een overzicht van de toetsingspunten en de 
berekende depositie (in mol/hectare/jaar). 
 
Tabel 3 Berekeningsresultaten 

Nr. Naam X -coordinaat Y -coordinaat Depositie 

Huidig Voornemen Maximaal 

1 Alde Feanen 188 055 569 327    0,06    0,19    0,41 

2 Oudegaasterbrekken 
Fluessen en 
omgeving 

165 609 558 252    0,14    0,43    0,93 

3 IJsselmeer 156 585 559 848    0,05    0,15    0,32 

 
 
 
 
 



Gegenereerd op:  4-12-2012 met AAgro-Stacks Versie 1.0 
 

Naam van de berekening: Tirns Bestaand gebruik 

Gemaakt op: 4-12-2012   10:13:33 

Zwaartepunt X:  170,900 Y:  563,300 

Cluster naam: Kilewierwei 1 Tirns 

Berekende ruwheid: 0,17 m 

 

 

Emissie Punten:  

Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. Hoogte Gem.geb. hoogte Diam. Uittr. snelheid Emissie 

1 Bestaand gebruik 170 860 563 330  5,0  6,0   0,5   0,40   1 125 

 

 

Gevoelige locaties:  

Volgnummer Naam X coordinaat Y coordinaat Depositie 

1 Alde Faenen 188 055 569 327    0,06 

2 Oudegaasterbrekken 165 609 558 252    0,14 

3 IJsselmeer 156 585 559 848    0,05 

 

 

Details van Emissie Punt: Referentiesituatie (232) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 A.1.2.1 Melkvee 150 7.5 1125 

 



Gegenereerd op:  4-12-2012 met AAgro-Stacks Versie 1.0 

 



Gegenereerd op:  4-12-2012 met AAgro-Stacks Versie 1.0 
 

Naam van de berekening: Tirns Voornemen 

Gemaakt op: 4-12-2012   10:23:49 

Zwaartepunt X:  170,900 Y:  563,300 

Cluster naam: Kilewierwei 1 Tirns 

Berekende ruwheid: 0,17 m 

 

 

Emissie Punten:  

Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. Hoogte Gem.geb. hoogte Diam. Uittr. snelheid Emissie 

1 Voornemen 170 860 563 330  5,0  6,0   0,5   0,40   3 375 

 

 

Gevoelige locaties:  

Volgnummer Naam X coordinaat Y coordinaat Depositie 

1 Alde Faenen 188 055 569 327    0,19 

2 Oudegaasterbrekken 165 609 558 252    0,43 

3 IJsselmeer 156 585 559 848    0,15 

 

 

Details van Emissie Punt: Voornemen (232) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 A.1.2.1 Melkvee 450 7.5 3375 

 



Gegenereerd op:  4-12-2012 met AAgro-Stacks Versie 1.0 

 



Gegenereerd op:  4-12-2012 met AAgro-Stacks Versie 1.0 
 

Naam van de berekening: Tirns maximaal 

Gemaakt op: 4-12-2012   10:37:01 

Zwaartepunt X:  170,900 Y:  563,300 

Cluster naam: Kilewierwei 1 Tirns 

Berekende ruwheid: 0,17 m 

 

 

Emissie Punten:  

Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. Hoogte Gem.geb. hoogte Diam. Uittr. snelheid Emissie 

1 Maximaal 170 860 563 330  5,0  6,0   0,5   0,40   7 260 

 

 

Gevoelige locaties:  

Volgnummer Naam X coordinaat Y coordinaat Depositie 

1 Alde Faenen 188 055 569 327    0,41 

2 Oudegaasterbrekken 165 609 558 252    0,93 

3 IJsselmeer 156 585 559 848    0,32 

 

 

Details van Emissie Punt: Maximaal (232) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 A.1.100.1 Melkvee 600 9.5 5700 

2 A3 Jongvee 400 3.9 1560 

 



Gegenereerd op:  4-12-2012 met AAgro-Stacks Versie 1.0 
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Dit document is eigendom van de opdrachtgever en mag door hem/haar worden gebruikt voor het doel
waarvoor het is opgesteld. Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever en/of van WNP raadgevende ingeni-
eurs. Kwaliteit en verbetering van product en proces zijn bij WNP raadgevende ingenieurs gewaarborgd 
middels een kwaliteitsmanagementsysteem dat is gecertificeerd volgens NEN-EN-ISO 9001:2008. 
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1. INLEIDING 

In opdracht van melkveehouderij en biogasinstallatie Maatschap Schaap / Schaap C.V. aan 
de Kilewierwei 1 te Tirns is een onderzoek uitgevoerd naar de verspreiding van geur van-
wege de vergistingsinstallatie van het bedrijf. De aanleiding voor het onderzoek is de 
voorgenomen uitbreiding van de bestaande co-vergistingsinstallatie voor de productie van 
biogas uit dierlijke mest en overige biomassa. 
 
Doel van het onderzoek is het bepalen van de geurbelasting vanwege de inrichting (inclu-
sief uitbreiding) op de omgeving. Het onderzoek is uitgevoerd ten behoeve van de te door-
lopen procedures in het kader van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo). 
 
De verspreidingsberekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het programma Geomilieu 
v2.21, module Stacks-G, dat is gebaseerd op het ‘Nieuw Nationaal Model’. 
 
Bij de uitwerking is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens omtrent 
de beoogde bedrijfssituaties, capaciteiten, maatregelen en terreinindeling. 
 
 

2. SITUATIE 

2.1. Ligging en terreinindeling 

De inrichting betreft de bestaande melkveehouderij met co-vergistingsinstallatie van de 
familie Schaap aan de Kilewierwei 1 te Tirns (gemeente Súdwest-Fryslân). Het terrein van 
de inrichting is vanuit Tirns bereikbaar via de Ringdijk en de Kilewierwei en wordt ont-
sloten door een tweetal in-/uitritten op de Kilewierwei. De inrichting wordt rondom om-
sloten door agrarische percelen. 
 

Bestaande situatie 

Het woonhuis (stelpboerderij) is gelegen op het noordelijke deel van het terrein van de 
inrichting. In de schuurruimte van de boerderij bevindt zich een kantoor en een werkplaats 
waar onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan het eigen materieel worden uitgevoerd. 
Direct ten zuiden van het woonhuis bevindt zich de bestaande melkveestal, een vijftal 
sleufsilo’s ingericht voor de opslag van onder andere kuilvoer, maïs, vaste mest en derge-
lijke en een werktuigberging voor de stalling van materieel/materiaal en de opslag van stro 
en hooi. 
 
In de bestaande situatie heeft de melkveehouderij ruimte voor 250 grootvee-eenheden 
(GVE) en wordt in de co-vergistingsinstallatie 27.000 ton dierlijke mest en overige bio-
massa (co-producten) omgezet in biogas. 
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De co-vergistingsinstallatie met bijbehorende opslagfaciliteiten ligt direct ten zuidoosten 
van de melkveehouderij. De mestvergistingsinstallatie omvat twee vergisters (Ø 22 m, 
inhoud 2.200 m³ en Ø 30 m, capaciteit 3.500 m³) en een navergister (Ø 12 m, inhoud 
1.200 m³). Een overzicht van de situatie is gegeven in afbeelding 1, de meest recent ge-
plaatste vergister (2011) staat niet op de luchtfoto. 
 
Afbeelding 1: Overzicht van de situatie 

 
 
Het biogas wordt middels een WKK-installatie (warmtekrachtkoppeling) met een vermo-
gen van 1,7 MWe omgezet in groene stroom en warmte. De WKK-installatie staat opge-
steld in een speciaal daarvoor bestemde WKK-loods. Direct ten westen van de WKK-
loods staan twee biogas opwerkingsinstallaties ten behoeve van de productie van groen 
gas. Het geproduceerde groen gas wordt direct aan het regionale aardgasnet geleverd. 
 
Ten zuiden van de werktuigenberging en de WKK-loods ligt, evenwijdig aan de zuidelijke 
terreingrens, een sleufsilo voor de opslag van te vergisten biomassa. Ten zuidoosten van 
de vergistingsinstallatie bevindt zich een foliebassin en een mestzak voor de opslag van 
vergiste mest (digestaat). 
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Voorgenomen uitbreiding 

De melkveehouderij wordt uitgebreid. Hiervoor wordt de bestaande melkveestal afgebro-
ken en wordt een nieuwe stal gebouwd. In de beoogde situatie biedt het bedrijf plaats aan 
450 grootvee-eenheden. 
 
Omdat in de situatie na uitbreiding van de melkveehouderij meer eigen mest wordt gepro-
duceerd, wordt de totale input van biomassa in de co-vergistingsinstallatie groter. Aan de 
installatie zelf zijn geen wijzigingen, het betreft enkel de uitbreiding van de verwerkings-
capaciteit en van de biogasproductie. De totale capaciteit van de co-vergistingsinstallatie 
wordt 55.000 ton dierlijke mest en overige biomassa per jaar. Ten zuidoosten van de be-
staande installatie en opslagvoorzieningen worden nieuwe sleufsilo’s voor de opslag van 
biomassa gerealiseerd. Een overzicht van de voorgenomen situatie is gegeven in figuur 1. 
 
Verder wordt de bestaande werktuigenberging in oostelijke richting verlengd, waarbij bin-
nen het meest oostelijk deel van deze loods een werkruimte zal worden ingericht ten be-
hoeve van de opslag van en het, voorafgaand aan de vergisting, (voor-)bewerken van aan-
gevoerde co-producten. Voorts worden enkele BBT-maatregelen doorgevoerd om de geu-
remissie te beperken. Dit betreft: 
 

 Het toepassen van een biofilter voor de ontluchting van de opslageenheden voor co-
producten. 

 De ontluchting van de opslagvoorzieningen voor digestaat zal worden afgezogen naar 
de biogasopslagen boven de vergisters waarna het met het gas wordt verbrandt. 

 Co-producten worden gemengd en vervolgens in de vergisters gevoerd. Hiervoor wordt 
een nieuw gesloten invoersysteem geplaatst. In de bestaande situatie is een open in-
voersysteem aanwezig. 

 

Maximale situatie 

De maximale situatie betreft hetgeen binnen het bestemmingsplan maximaal aan activi-
teiten en capaciteiten kan worden gerealiseerd. In de maximale situatie wordt naast de 
nieuwe melkveestal een nieuwe jongveestal gebouwd waardoor het bedrijf in de toekomst 
plaats biedt aan 600 grootvee eenheden. De verwerkingscapaciteit van de co-vergistings-
installatie wordt uitgebreid tot 66.000 ton dierlijke mest en overige biomassa op jaarbasis. 
 
In deze situatie wijzigt eveneens niets aan de co-vergistingsinstallatie. De uitbreiding be-
treft enkel de toename van de verwerkingscapaciteit en biogasproductie. Naast de produc-
tie van groene stroom en groen gas zal in deze situatie het bij de productie van groen gas 
vrijkomende CO2 worden afgevangen en in vloeibare vorm worden afgevoerd voor toe-
passing in bijvoorbeeld de glastuinbouw. Met behulp van een installatie voor het terug-
winnen van fosfaat en stikstof uit het digestaat (bijvoorbeeld ultrafiltratie/omgekeerde 
osmose) wordt een hoogwaardige meststof geproduceerd. 
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3. GEURNORMERING 

3.1. Algemeen 

De beleidslijn aangaande geurhinder is vastgelegd in de brief van de Minister van Volks-
huisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 30 juni 1995 aan de Colleges van 
gedeputeerde staten van provincies en aan Colleges van burgemeester en wethouders van 
gemeenten [kenmerk LE/LV/AJS95.16B]. Het voorkomen van (nieuwe) hinder is het al-
gemene uitgangspunt. In de brief is het volgende aangegeven: 
 

 als er geen hinder is, zijn maatregelen niet nodig; 
 als er wel hinder is, worden maatregelen afgeleid op basis van BBT (Beste Beschikbare 

Technieken); 
 de mate van hinder kan onder andere worden bepaald via een belevingsonderzoek, hin-

derenquête, klachtenregistratie etc. Voor bedrijven waarvoor een bijzondere regeling is 
opgesteld komt het hinderniveau in de bedrijfstakstudie aan de orde; 

 de mate van hinder die nog aanvaardbaar is, wordt vastgesteld door het bevoegd gezag. 
 
Het geurbeleid zoals vastgelegd in de brief uit 1995 is verder uitgewerkt in de zogenoem-
de ‘Hindersystematiek’ die tot 2012 was opgenomen in de Nederlandse emissie Richtlijn 
(NeR). De hindersystematiek is sinds 2012 opgenomen in hoofdstuk 3 van de ‘Handlei-
ding geur: bepalen van het aanvaardbaar hinderniveau van industrie en bedrijven (niet 
veehouderijen)’ en vormt onderdeel van het rijksbeleid. Het bevoegd gezag bepaalt het 
aanvaardbaar hinderniveau voor geur op basis van de hindersystematiek. De onderzoeks-
methoden voor geur zijn opgenomen in de NTA 9065 ‘Meten en rekenen geur’. 
 

3.2. Bijzondere regelingen 

In hoofdstuk 3 van de ‘Nederlandse emissie Richtlijn lucht’ (NeR) zijn voor een aantal 
specifieke processen bijzondere regelingen aangegeven. Voor de productie van biogas is 
geen bijzondere regeling opgesteld zodat de algemene emissie-eisen van de NeR van toe-
passing zijn. Wel wordt verwezen naar de ‘Handreiking (co-)vergisting van mest’. Deze 
handreiking bevat ook informatie die, in de situatie dat uitsluitend plantaardige reststro-
men worden vergist, relevant is. Geuroverlast vanwege vergistingsinstallaties kan door het 
toepassen van goede opslag- en toedieningmethoden voor mest en co-producten en goed 
management van de installatie voorkomen worden. De ‘Handreiking (co)vergisting van 
mest’ is per 1 januari 2011 aangewezen als BBT-referentiedocument (BREF). Binnen de 
inrichting zullen de volgende (BBT) maatregelen voor het voorkomen van geuremissie 
vanwege de biogasinstallatie toegepast worden: 
 

 Alle procesonderdelen waarin biogas aanwezig is of kan zijn, worden gesloten uitge-
voerd. Dit geldt voor de vergisters met biogasopslag, leidingen en besturingsinstallatie. 

 Het leidingensysteem is voorzien van adequate aan- en afsluitsystemen om de emissie 
van biogas te voorkomen. 
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 De toevoer van mest en co-substraat in de (co)vergisters zodanig dat geen emissies van 
biogas kan plaatsvinden, de (co)vergisters worden hiervoor niet geopend. Het invoer-
systeem van de vergistingsinstallatie wordt uitgerust met een gesloten voormenginstal-
latie waarmee de vloeibare mest en vloeibare co-substraten met de vaste co-substraten 
worden vermengd tot een verpompbare substantie en/of met bijvoorbeeld een vijzelsys-
teem door de wand van de vergister om de vaste co-substraten onder het niveau van de 
mest in de vergister te voeren. 

 De hygiënisatie-installatie met bijbehorend leidingsysteem is gesloten uitgevoerd om 
de emissie van biogas te voorkomen. 

 In het onderhoudsprotocol wordt in het bijzonder aandacht besteed aan het voorkomen 
van emissie van biogas (en de daarmee samenhangende emissie van geur). 

 De te vergisten co-producten worden afgedekt opgeslagen in sleufsilo’s. Deze organi-
sche stoffen kunnen gaan broeien en/of fermenteren. Bij de aanvoer en opslag van deze 
producten wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de aard, versheid van het pro-
duct, de omvang van de opslag en de verblijftijd in de opslagplaats om broei en fermen-
tatie tijdens de opslag te voorkomen. 

 

3.3. Geurbeleid provincie Fryslân 

De provincie Fryslân kent geen specifiek geurbeleid, maar volgt het landelijk geurbeleid. 
Het beleid bij milieuvergunningverlening is er op gericht om de geurbelasting terug te 
brengen door het nemen van BBT-maatregelen. 
 

3.4. Hinderniveau 

De mate van geurhinder wordt voor een groot deel bepaald door de hoeveelheid geur die 
een bedrijf emitteert, de frequentie waarmee dat gebeurt, de blootstellingduur en het ka-
rakter van de geur (hedonische waarde). Uit onderzoek naar de geurconcentratie en hedo-
nische waarde van vergiste (varkens)mest (digestaat) en onvergiste mest is gebleken dat de 
geurconcentratie van vergiste mest aanmerkelijk lager is dan van onvergiste mest. De he-
donische waarde van digestaat en onvergiste mest is echter gelijk1. Aangenomen wordt dat 
dit ook geldt voor het digestaat van co-vergiste mest. 
 

3.5. Gebruikelijke toetsingswaarden 

Voor aaneengesloten woonbebouwing wordt in de NeR (bijzondere regelingen) gebruike-
lijk de 98-percentielwaarde2 (overschrijdingsfrequentie) toegepast. Voor verspreid liggen-
de woningen en voor bedrijfswoningen kan een ruimere toetsingswaarde gehanteerd wor-
den dan voor aaneengesloten woonbebouwing. Ook voor bestaande situaties wordt in het 

                                                 
 
1  Rapport CLM 621-2005 “Kennisbundeling covergisting”. CLM Onderzoek en Advies BV, Wageningen UR - Animal 

Sciences Group en Ecofys, 2005. 
2  De betreffende immissieconcentratie wordt gedurende minder dan 2% van de tijd overschreden. 
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algemeen een ruimere grenswaarde gehanteerd. In de NeR worden toetsingswaarden in 
een bereik van 0,5 tot 5 ouE/m³ toegepast; concentraties lager dan 0,5 ouE/m³ komen niet 
voor. Een geurconcentratie van 1 ouE/m³ komt overeen met de detectiegrens of geurdrem-
pel3 zoals gedefinieerd in de Europese norm NEN-EN 13725. 
 
Voor nieuwe situaties kan als streefwaarde (onder deze waarde is geen hinder te verwach-
ten) uitgegaan worden van de geurconcentratie (als 98-percentiel) waarbij de hedonische 
waarde H = 0 (noch aangenaam, noch onaangenaam) en als richtwaarde (bij overschrij-
ding van deze waarde is hinder mogelijk) van de geurconcentratie (als 98-percentiel) 
waarbij H = - 1 (bij waarden H < -1 is de kans op hinder gering). 
 
De geurconcentratie bij H = 0 is in voorliggende situatie niet vastgesteld, er is aangesloten 
bij de Bijzondere regelingen van de NeR. Als streefwaarde is derhalve 0,5 ouE/m³ als 98-
percentielwaarde als strengste toetsingwaarde (= geurdrempel) gehanteerd. Als richtwaar-
de is 1,0 ouE/m³ als 98-percentielwaarde gehanteerd. Voor verspreid liggende woningen 
en voor bedrijfswoningen kan een ruimere toetsingswaarde gehanteerd worden dan voor 
aaneengesloten woonbebouwing4, gebruikelijk is de 95-percentielwaarde. 
 

Aard van de geur 

Er is in voorliggende situatie van uitgegaan dat de aard van de geëmitteerde geur (vanwe-
ge onvergiste dierlijke mest en digestaat) kan worden omschreven als ‘hinderlijk’. Van de 
hierboven genoemde normering kan onderbouwd worden afgeweken, bijvoorbeeld op ba-
sis van de hinderlijkheid van de geur. De hinderlijkheid kan worden gekwantificeerd door 
middel van hedonische metingen.  
 

Kortdurende immissies 

Voor kortdurende immissies vanwege discontinue of fluctuerende bronnen en/of ongun-
stige meteocondities geven hogere percentielwaarden dan de 98-percentiel een beter in-
zicht in de te verwachten hinder in de omgeving. Gangbare hogere percentielen zijn het 
99,5-, 99,9- en 99,99-percentiel. Om de voor hinder relevante geurbelasting te beschrijven, 
voldoen in de meeste situaties de hogere percentielen tot en met het 99,9-percentiel. 
 
Het is gebruikelijk om ter plaatse van aaneengesloten woonbebouwing de 99,9-percentiel 
te toetsen aan 4 maal de concentratie waaraan als 98-percentiel is getoetst. Vanwege de 

                                                 
 
3  Een geurconcentratie van 1 ouE/m³ (= geurdrempel) is gedefinieerd als de geurconcentratie waarbij van een groep 

mensen met een gemiddeld reukvermogen de helft de geur nog net kan onderscheiden van geurvrije lucht. Er wordt 
hierbij geen onderscheid gemaakt naar de herkomst van de geur (hedonische waarde). 

4  Zie ook www.infomil.nl bij ‘geur en vergunningverlening’. InfoMil is een onderdeel van directie RWS Leefomgeving van 
Rijkswaterstaat, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en informeert overheden over 
milieubeleid. 
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grote onnauwkeurigheid van de berekende hoge percentielwaarden wordt vaak ook de 
99,5-percentiel getoetst (2 maal de concentratie waaraan als 98-percentiel is getoetst).  
 
Voor verspreid liggende (bedrijfs)woningen wordt vanwege de grote berekeningsonnauw-
keurigheid niet getoetst aan deze hoge percentielwaarden. 
 

3.6. Te hanteren toetsingswaarden 

De geurimmissie vanwege de co-vergistingsinstallatie in de omgeving van het melkveebe-
drijf van Mts. Schaap / Schaap C.V. wordt getoetst aan de volgende waarden: 
 

 0,5 ouE/m³ als 98-percentiel ter plaatse van aaneengesloten woonbebouwing als streef-
waarde; 

 1,0 ouE/m³ als 98-percentiel ter plaatse van aaneengesloten woonbebouwing als richt-
waarde; 

 1,0 ouE/m³ als 99,5-percentiel ter plaatse van aaneengesloten woonbebouwing; 
 2,0 ouE/m³ als 99,9-percentiel ter plaatse van aaneengesloten woonbebouwing. 

 
Ter plaatse van verspreid liggende (bedrijfs)woningen van derden kan als streef- en richt-
waarde 0,5 ouE/m³ en 1,0 ouE/m³ als 95-percentielwaarde aangehouden worden. Toet-
singswaarden voor (piek)immissies vanwege discontinue en fluctuerende bronnen worden 
doorgaans alleen van toepassing geacht op aaneengesloten woonbebouwing. 
 
 

4. GEUREMISSIE 

4.1. Algemeen 

Voorliggend onderzoek behandelt alleen de geuremissie vanwege de co-vergistingsinstal-
latie. Voor de melkveehouderij is de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) van toepas-
sing. Op de productie van biogas zijn de algemene emissie-eisen van de NeR van toepas-
sing. Door het toepassen van goede opslag- en toedieningmethoden en goed management 
van de vergistingsinstallatie (BBT-maatregelen) wordt het ontstaan van ongewenste geur-
stoffen als zwavelhoudende stoffen (H2S), vluchtige vetzuren, fenolen, ammonia en vluch-
tige aminen tijdens het vergistingsproces zoveel mogelijk voorkomen. 
 
In de voorgenomen situatie wordt in totaal 55.000 ton dierlijke mest en overige biomassa 
op jaarbasis verwerkt. Hiervan is ten minste 50% dierlijke mest, dit komt overeen met 
27.500 ton per jaar. De overige 27.500 ton biomassa betreft bijvoorbeeld energiegewas-
sen, agrarische afvalstoffen en overige co-producten (zogenoemde positieve lijst stoffen)5 
                                                 
 
5  Met de positieve lijst van toegestane covergisting worden de stoffen bedoeld als genoemd onder onderdeel IV van 

Bijlage Aa behorende bij artikel 4 van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. Dit is een dynamische lijst, na goedkeu-
ring door het Ministerie van Economische Zaken (EZ) kunnen producten aan de lijst worden toegevoegd. 
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zoals bijvoorbeeld te vergisten producten uit de levensmiddelenindustrie (‘brijvoer’). Be-
oogd is om op basis van het bestemmingsplan een uitbreiding tot maximaal 66.000 te ver-
gisten biomassa mogelijk te maken. 
 
Berekend is de geuremissie in de voorgenomen situatie waarin de hoeveelheid te vergisten 
biomassa (dit betreft dierlijke mest en overige biomassa) wordt vergroot tot 55.000 ton per 
jaar en in de maximale situatie waarin op jaarbasis in totaal 66.000 ton biomassa wordt 
vergist. De emissiekentallen en berekende emissies worden hieronder beschreven aan de 
hand van de voorgenomen situatie. 
 

4.2. Emissiekentallen 

Aanvoer dierlijke mest van derden 

Van de in totaal te vergisten hoeveelheid van 27.500 ton dierlijke mest op jaarbasis, wordt 
circa 7.000 ton vloeibare dierlijke mest van derden aangevoerd. Wanneer vloeibare dier-
lijke mest rechtstreeks vanuit een tankwagen in de vergisters wordt gepompt, is er geen 
sprake van verdringingslucht vanuit de vergisters. Er mag immers geen biogas ontwijken.  
 
Eventueel aangeleverde vloeibare dierlijke mest zal rechtstreeks in de vergisters worden 
gevoerd middels een gesloten systeem (als ook aangegeven in de ‘Handreiking (co-
)vergisting van mest’). De verdringingslucht maakt in dat geval onderdeel uit van het bio-
gas en wordt dus met het biogas verbrand dan wel verwijderd in de biogasopwerkingsin-
stallaties. Dit geldt eveneens voor vloeibare mest die in het foliebassin of de mestzak 
wordt gepompt. De ontluchting van de opslagvoorzieningen zal worden afgezogen waarna 
de lucht naar de biogasopslag boven de vergister wordt gevoerd. 
 

Uit de sleufsilo’s halen van vaste biomassa 

Op het zuidoostelijke deel van het terrein bevinden zich in de voorgenomen situatie vier 
nieuwe sleufsilo’s (locatie 3, zie figuur 1) waarin vaste biomassa (bijvoorbeeld bermgras, 
energiemaïs of ander met groenafval te vergelijken materiaal) wordt opgeslagen. Op jaar-
basis wordt 9.000 ton van deze stoffen verwerkt. Het materiaal wordt volledig afgedekt 
(met landbouwplastic of een ander afdekmateriaal) opgeslagen, waarbij geen relevante 
geuremissie is te verwachten. De aard en wijze van opslag van deze materialen komt over-
een met de reguliere kuilvoeropslag op melkveebedrijven. 
 
Wanneer grondstoffen uit de sleufsilo worden genomen om in de vergistingsinstallatie te 
worden gevoerd, kan echter wel geuremissie optreden (vanwege het fermentatieproces in 
de sleufsilo’s tijdens de opslag van de afgedekte grondstoffen). Tijdens het uithalen van de 
grondstoffen met behulp van de shovel en/of verreiker is een deel van de voorzijde van 
een sleufsilo onbedekt. In de berekeningen is voor het uithalen van vaste biomassa uit de 
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sleufsilo’s uitgegaan van emissiekentallen voor de opslag van organische stof bij compos-
tering van groenafval6. Het emissiekental van 0,29.105 ouE/m2 emitterend oppervlak per 
uur is ontleend aan het brancheonderzoek7 behorend bij de bijzondere regeling G2 ‘Com-
postering van groenafval’ van de NeR. Uitgaande van een onbedekt oppervlak van ten 
hoogste 50 m2 bedraagt de geuremissie dan: 50 × 0,29.105 = 1,45.106 ouE/uur (≈ 403 
ouE/s). Er is vanuit gegaan dat de sleufsilo’s voor het uitnemen van materiaal gedurende 4 
uren per dag geopend kunnen zijn (= 1.460 uur per jaar). 
 
In de maximale situatie wordt meer materiaal verwerkt, het uitnemen van grondstoffen 
gebeurt echter op dezelfde wijze en in het zelfde tijdsbestek. De geuremissie vanwege 
deze activiteit is in de maximale situatie gelijk aan de voorgenomen situatie. Het invoeren 
van de biomassa in de vergisters via een open meng- en invoerinstallatie in de bestaande 
situatie neemt dagelijks 4 tot 6 uur in beslag. In de nieuwe situatie wordt een gesloten in-
voersysteem met grotere invoercapaciteit geplaatst. 
 

Lossen agrarisch afval en overige positieve lijst stoffen 

Evenwijdig aan de zuidelijke terreingrens bevindt zich een bestaande opslagplaat (locatie 
10, zie figuur 1) waar agrarische afvalstoffen en overige positieve lijst stoffen (vaste bio-
massa) kunnen worden opgeslagen. Op jaarbasis wordt 6.000 ton van deze stoffen ver-
werkt. Deze stoffen worden afgedekt met landbouwplastic of folie opgeslagen. Vanwege 
de opslag van de afgedekte materialen is geen relevante geuremissie te verwachten. 
 
Gedurende het lossen van deze vaste positieve lijst stoffen kan echter wel geuremissie 
optreden. De aanvoer gebeurt met circa 200 vrachtwagens per jaar bij een gemiddelde 
capaciteit van circa 30 ton per vrachtwagen. De lostijd bedraagt gemiddeld 10 minuten per 
vrachtwagen. De aanvoer van materiaal vindt verspreid over de dag plaats gedurende peri-
oden korter dan een uur. Deze bron kan worden beschouwd als een ‘fluctuerende’ bron. 
 
Voor de berekeningen is voor storten van agrarisch afval in de sleufsilo’s uitgegaan van 
het emissiekental voor ontvangst van groenafval uit het bovengenoemde brancheonder-
zoek, namelijk 0,44.106 ouE/ton. De momentane geuremissie tijdens het lossen van één 
vrachtwagen bedraagt (60/10) × 30 ton × 0,44.106 ouE/ton = 7,92.107 ouE/uur. De uurge-
middelde8 emissie voor het lossen van een vrachtwagen bedraagt dan 7,92.107 ouE/uur × 
(10/60)½ = 3,23.107 ouE/uur (≈ 8.972 ouE/s). In de berekening is uitgegaan van een emis-
sieduur van 200 uur per jaar (= één vrachtwagen met twee containers per emissie-uur). In 

                                                 
 
6  Groenafval is plantaardig afval dat vrijkomt bij aanleg en onderhoud van openbaar groen, bos- en natuurterreinen en al 

het afval dat hiermee te vergelijken is, zoals grof tuinafval, berm- en slootmaaisel, afval van hoveniersbedrijven, agra-
risch afval en afval dat vrijkomt bij aanleg en onderhoud van terreinen van instellingen en bedrijven. 

7  Rapport R94/202, ‘Compostering van groenafval (geen GFT-afval) – Branche-geuronderzoek in opdracht van de 
BVOR’, d.d. juni 1994 door TNO-MEP, samenstelling 2. 

8  Voor ‘fluctuerende’ bronnen geldt een omrekenfactor van f1/2, waarin f is de uurfractie, voor het omrekenen van de 
emissie naar hele uren waarin de bron actief is. 
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de maximale situatie is een emissieduur van 300 uur per jaar aangehouden. De geuremis-
sie per lossing is gelijk. 
 

Verwerken agrarisch afval en overige positieve lijst stoffen 

Wanneer agrarische afvalstoffen en overige positieve lijst stoffen vanaf de opslagplaat 
worden genomen om in de vergistinginstallatie te worden gevoerd kan geuremissie optre-
den. Voor de op de opslagplaat opgeslagen positieve lijst stoffen bedraagt de geuremissie9 
2,85.105 ouE/m2 emitterend oppervlak per uur. Tijdens het uithalen van de grondstoffen 
zijn deze onbedekt. Deze grondstoffen zijn maximaal 5% van de tijd (= 438 uur per jaar) 
onbedekt. Uitgaande van een onbedekt oppervlak van ten hoogste 10 m2 bedraagt de geu-
remissie dan: 10 × 2,85.105 = 2,85.106 ouE/uur (≈ 792 ouE/s). Dit is inclusief het daadwer-
kelijke uitnemen van materiaal met behulp van de verreiker. De bron is niet beschouwd als 
fluctuerende bron. 
 
In de maximale situatie wordt meer materiaal verwerkt, het uitnemen van positieve lijst 
stoffen gebeurd echter op dezelfde wijze en binnen het zelfde tijdsbestek (materiaal 
maximaal 5% van de tijd onbedekt). De geuremissie vanwege deze activiteit is in de 
maximale situatie gelijk aan de voorgenomen situatie.  
 

Opslag vloeibare co-vergistingsproducten 

Ten zuiden van de WKK-loods staan opslagsilo’s voor de opslag van vloeibare co-
producten (locatie 9, zie figuur 1) opgesteld. Bij aanvoer van vloeibare co-producten geldt 
dat de verdringingslucht van de opslagtanks voor vloeibare materialen kan worden gezien 
als relevante geurbron. In voorliggend onderzoek is er vanuit gegaan dat 12.500 ton vloei-
bare co-producten per jaar met tankauto’s worden aangeleverd en opgeslagen in de op-
slagsilo’s. Er is aangenomen dat de vloeibare producten een gemiddelde dichtheid hebben 
van 1 m³/ton. In totaal wordt 12.500 m³ vloeibaar materiaal aangeleverd op jaarbasis. De 
geurconcentratie in de geëmitteerde verdringingslucht vanwege het lossen van tankauto’s 
in de opslagsilo’s bedraagt 5,0.105 ouE/m³ verdringingslucht8. 
 
Uitgaande van een gemiddelde inhoud van 30 m³ per tankwagen en een lostijd van 10 mi-
nuten per tankwagen bedraagt de geuremissie vanwege verdringingslucht uit de opslag-
tanks 30 m³ × 5,0.105 ouE/m³ = 15,0.106 ouE in 10 minuten. Dit is 9,0.107 ouE/uur waan-
neer het lossen van vloeibare stoffen continu plaats zou vinden. De gecorrigeerde uurge-
middelde emissie vanwege verdringingslucht, wanneer één tankauto à 10 minuten binnen 
een uur lost, bedraagt: 9,0.107 ouE/uur × (10/60)½ = 3,57.107 ouE/uur (≈ 9.917 ouE/s).  

                                                 
 
9  Rapport MHEM07A3 ‘Geuronderzoek biogasinstallatie te Emmen’ d.d. 21 april 2008 door PRA Odournet bv. In dit 

rapport is 5,2.106 ge per ton opgegeven, dit komt overeen met 2,6.106 ouE per ton (per definitie geldt 1 ouE = 2 ge), 
voor de opslag van positieve lijst stoffen (incl. droge kippenmest). 
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In de voorgenomen situatie wordt de verdringingslucht van de opslagen ten behoeve van 
de reductie van de geuremissie door een biofilter of chemische combiluchtwasser gevoerd 
(als BBT-maatregel). De effectiviteit van het biofilter en/of luchtwassen dient ten minste 
90% te bedragen. De uiteindelijke emissie is derhalve met 0,1 vermenigvuldigd en be-
draagt 992 ouE/s. 
 
De emissieduur bedraagt 400 uur op jaarbasis (= één tankauto per emissie-uur) in de voor-
genomen situatie en 500 uur per jaar in de maximale situatie. Vanuit deze opslagsilo’s 
worden de vloeibare co-producten middels een gesloten leidingensysteem en gesloten 
menginstallatie in de vergistingsinstallatie gevoerd. Hierbij treedt verder geen relevante 
geuremissie op. 
 

Voorbewerking co-producten 

In de co-producten loods (locatie 5, figuur 1) worden co-producten voorbewerkt alvorens 
via de gesloten menginstallatie in de vergister gevoerd te worden. De loods heeft een in-
houd van circa l×b×h = 20 m × 15 m × 7 m = 2.100 m³. Op jaarbasis wordt in de voorge-
nomen situatie ten hoogste 27.500 ton co-producten voorbewerkt. Voor de berekeningen is 
voor het voorbewerken van co-producten het emissiekental 0,44.106 ouE/ton voor het op-
zetten van groenafval uit het brancheonderzoek behorend bij de bijzondere regeling G2 
van de NeR gehanteerd. 
 
De geuremissie vanwege de werkzaamheden in de co-producten loods bedraagt in de 
voorgenomen situatie 27.500 × 0,44.106 = 1,21.1010 ouE per jaar. De geuremissie in de 
loods bedraagt dan 1,38.106 ouE/uur (≈ 384 ouE/s) gedurende het jaar. In de berekening is 
rekening gehouden met een afzuigventilator met een capaciteit van 2.000 m³/uur. In de 
maximale situatie dat ten hoogste 33.000 ton co-producten worden voorbewerkt bedraagt 
de geuremissie circa 460 ouE/s gedurende het jaar. 
 
In de bestaande situatie worden op jaarbasis ten hoogste 13.500 ton co-producten middels 
een open installatie ingevoerd. Deze open meng- en toevoerinstallatie is 4 tot 6 uur per dag 
in bedrijf. Hierbij treedt diffuse geuremissie op.  
 

Co-vergistingsinstallaties 

Voor co-vergistingsinstallaties is de ‘Handreiking (co-)vergisting van mest’ aangewezen 
als BBT-document. Hierin staat omschreven dat bij een normale bedrijfsvoering geen 
ammoniak- of geuremissie zal plaatsvinden. De vergisters worden niet geopend voor de 
invoer van de te vergisten materialen. De vergistingsinstallatie is een gesloten systeem, 
waarmee geuremissie wordt voorkomen. Ook vacuümtanks van vrachtwagens en/of tracto-
ren die de mest aanvoeren zijn op het gesloten systeem aan te sluiten. De te vergisten vaste 
en vloeibare dierlijke mestsoorten en co-producten worden door middel van pompsyste-
men vermengd en via een gesloten leidingensysteem verder het vergistingsproces inge-
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voerd waarbij geen geuremissie optreedt. Het digestaat wordt middels een gesloten leidin-
gensysteem naar de opslagvoorzieningen gepompt. Hierbij treedt geen relevante geuremis-
sie op, de ontluchting van de mestzak en foliebassin wordt afgezogen naar de biogasopsla-
gen boven de vergisters waarna de geurcomponenten worden verbrand dan wel verwijderd 
in de biogasopwerkingsinstallaties. 
 

WKK-installatie 

In de WKK-loods (locatie 7, figuur 1) staat een WKK-installatie (drie gasmotoren, vier 
generatoren) voor de productie van groene stroom en warmte voor het vergistingsproces 
opgesteld. De geproduceerde elektriciteit wordt deels binnen het bedrijf aangewend ten 
behoeve van installaties en verlichting en verder aan het openbare net geleverd. De WKK-
installatie gebruikt biogas als brandstof. Er is uitgegaan van een effectieve bedrijfstijd van 
8.322 uur op jaarbasis (= ten minste 95%). Uitgaande van een installatie met een vermo-
gen van 1,7 MWe en een gemiddeld rendement van 3,4 kWh/Nm³ bedraagt het gasver-
bruik 500 Nm³/uur. De calorische waarde van methaan is circa 35,8 MJ/Nm³. Het stoichi-
ometrisch rookgasvolume voor de verbranding van methaan bedraagt bij benadering 
Vst_gasvormig = (35,8 × 0,234) + 0,199 = 8,58 Nm³/Nm³ (volgens DIN-1942). De hoe-
veelheid rookgas vanwege de verbranding van 500 m³ methaan per uur, bij een zuurstof-
gehalte in het rookgas van 3%, bedraagt: ΦRG = 500 × 8,58 × (21/21-3) = 5.005 Nm³/uur. 
 
Vanwege de mogelijke aanwezigheid van zwavelverbindingen in de grondstoffen kan 
zwavelwaterstof gevormd worden tijdens het vergistingsproces. Zwavelwaterstof (H2S) 
moet worden verwijderd voor de verbranding van het biogas, dit tast de gasmotor aan. Bij 
moderne vergistingsinstallaties wordt het zwavelwaterstof via biologische ontzwaveling 
verwijderd. Door middel van bacteriën in de biogashouder wordt het zwavelwaterstof om-
gezet in elementair zwavel en water. Met een geringe luchtinjectie in de biogashouder (4-
6% van de biogasproductie) is het mogelijk om tot 95% van de zwavelwaterstof te verwij-
deren. In de praktijk blijkt dat de resulterende zwavelwaterstof concentratie na biologische 
ontzwaveling tussen de 50 en 300 ppm is. De gemiddelde concentratie zwavelwaterstof in 
biogas ligt onder de 250 ppm (≤ 0,05%). Bij de verbranding van biogas in de WKK-
motoren wordt het zwavelwaterstof grotendeels omgezet in SO2. Dit varieert van 95% (bij 
onvolledige verbranding) tot 100%, gemiddeld wordt uitgegaan 98% reductie van H2S na 
verbranding in de zuigermotoren. 
 
De resterende concentratie H2S in het rookgas bedraagt dan (0,02 × 250) × (500 / 5.005) = 
0,50 ppm. In diverse literatuur wordt als geurdrempel (= 1 ouE) van zwavelwaterstof een 
waarde variërend van 0,0005 ppm tot 0,005 ppm opgegeven, de geurconcentratie in het 
rookgas kan derhalve tot 1.000 ouE/m³ bedragen. De geuremissie van de WKK-installatie 
bedraagt 5.005 × 1.000 = 5,0.106 ouE/uur (≈ 1.390 ouE/s). De emissie en bedrijfstijden van 
de WKK-installatie zijn in de bestaande en in de maximale situatie gelijk aan de voorge-
nomen situatie. Het extra in de voorgenomen en maximale situatie geproduceerde biogas 
wordt in de biogasopwerkingsinstallaties omgezet in groen gas voor levering aan het loka-
le aardgasnetwerk. Hierbij is geen geuremissie te verwachten. 



Rapport 6121206.R01 

 

16

Digestaatscheider 

De dikke en de dunne fractie van het uitvergiste digestaat wordt middels een digestaat-
scheider gescheiden. De dunne fractie wordt terug in de (na)vergisters geleidt. De dikke 
fractie wordt in een sleufsilo opgeslagen. Verwacht wordt dat de geuremissie van het di-
gestaat na vergisting en verwerking verwaarloosbaar is. 
 
 

5. VERSPREIDINGSBEREKENINGEN 

5.1. Algemeen 

Om de geurimmissieconcentratie in de omgeving van de inrichting te kunnen kwantifice-
ren zijn verspreidingsberekeningen uitgevoerd. De berekeningen zijn uitgevoerd met het 
rekenprogramma Geomilieu v2.21, module Stacks-G (KEMA STACKS+ Versie 2013.1 / 
PreSRM 1.3.0.3) van dgmr-software. Dit programma maakt gebruik van het Nieuw Natio-
naal Model (uur-bij-uur model) en is goedgekeurd door het ministerie van Infrastructuur 
en Milieu (IenM). 
 

5.2. Receptoren 

De geurimmissieconcentratie is berekend ter plaatse van nabijgelegen geurgevoelige ob-
jecten (woningen van derden) aan de Ringdyk [R01 t/m R03] en ter plaatse van de aan-
eengesloten woonbebouwing van Tirns [R04 t/m R08]. Daarnaast is de geurimmissiecon-
centratie, ten behoeve van de vaststelling van de ligging van iso-geurconcentratielijnen 
(contouren) berekend op een rechthoekig receptorrooster met een afmeting van circa 880 
× 890 meter. De punten liggen op een onderlinge afstand van 40 meter. Het totaal aantal 
gridpunten bedraagt 479. De iso-geurcontouren volgen uit interpolatie van de berekende 
waarden op de verschillende gridpunten. De ligging van de receptorpunten is gegeven in 
figuur 2. De eigen bedrijfswoning (boerderij) maakt geen onderdeel uit van de toetsing. 
 

5.3. Meteorologie en ruwheid 

De gemiddelde ruwheidslengte van het studiegebied wordt automatisch door het pro-
gramma bepaald (via de PreSRM tool) op basis van de door het ministerie van IenM vrij-
gegeven ruwheidskaart van Nederland. Voor de gemiddelde meteorologie is, overeenkom-
stig het ‘Nieuw Nationaal Model’, uitgegaan van de referentiejaren 1995 - 2004 (referen-
tie-meteo). 
 

5.4. Berekening geuremissie 

In tabel 1 is een overzicht gegeven van de in het rekenmodel ingevoerde geuremissie-
bronnen. De ligging van de bronnen is gegeven in figuur 3. Gegevens betreffende de 
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pluimstijging, impulsstijging en de coördinaten van de verschillende bronnen zijn gegeven 
in bijlage 1. 
 
Tabel 1: Gehanteerde uitgangspunten geuremissie 
emissiebron (zie figuur 3) 
 

grootheid eenheid grootte opmerking 

Bron 01 (sleufsilo’s uitnemen 
grondstoffen), voorgenomen 
en maximale situatie 

oppervlaktebron 
hoogte 
emissie 
tijd 

[m] 
[m] 
[ouE/s] 
[uren/jaar] 

30 × 100 
1,5 
403 
1.460 

1 
 
 

Bron 02 (lossen agrarisch 
afval en overige vaste co-
producten) 

oppervlaktebron 
hoogte 
emissie (voorgenomen) 
emissie (maximaal 
tijd (voorgenomen) 
tijd (maximaal) 

[m] 
[m] 
[ouE/s] 
[ouE/s]  
[uren/jaar] 
[uren/jaar] 

20 × 58 
1,5 
8.972 
8.972 
200 
300 

1 
 
 
 

Bron 03 (verwerken agrarisch 
afval en overige vaste co-
producten), voorgenomen en 
maximale situatie 

oppervlaktebron 
hoogte 
emissie 
tijd 

[m] 
[m] 
[ouE/s] 
[uren/jaar] 

20 × 58 
1,5 
792 
438 

1 
 
 
 

Bron 04 (opslag vloeibare co-
producten) 

hoogte 
diameter 
debiet 
rookgastemperatuur 
emissie (voorgenomen) 
emissie (maximaal 
tijd (voorgenomen) 
tijd (maximaal) 

[m] 
[m] 
[Nm³/s] 
[K] 
[ouE/s] 
[ouE/s]  
[uren/jaar] 
[uren/jaar] 

4,0 
1,0 
0,535 
285 
992 
992 
400 
500 

 
 
 
 
 
 

Bron 05 (co-productenloods) hoogte 
diameter 
debiet 
rookgastemperatuur 
emissie (voorgenomen) 
emissie (maximaal 
tijd (voorgenomen) 
tijd (maximaal) 

[m] 
[m] 
[Nm³/s] 
[K] 
[ouE/s] 
[ouE/s] 
[uren/jaar] 
[uren/jaar] 

8,0 
0,7 
0,532 
285 
384 
460 
8.760 
8.760 

 

Bron 06 t/m 08 (WKK), alle 
situaties gelijk 

hoogte 
diameter 
debiet 
rookgastemperatuur 
emissie 
emissieduur 

[m] 
[m] 
[Nm³/s] 
[K] 
[ouE/s] 
[uren/jaar] 

6,0 
0,3 
1,39 
323 
1.390 
8.322 

 
 
2 
 
2 
2 

 
Opmerkingen: 

1 Emissie is berekend voor het open gedeelte aan de voorzijde van de sleufsilo waar product wordt uit-
genomen. De rest is afgedekt. De totale berekende emissie is verdeeld over het oppervlak van de sleuf-
silo’s, de locatie van de open voorzijde binnen de sleufsilo’s varieert gedurende het jaar. Dit geldt ook 
voor de loslocatie van overige vaste co-producten. 

2 Het debiet en de emissie is evenredig verdeeld over drie bronnen. De emissie en bedrijfstijd is in alle 
situaties gelijk. 
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6. BEREKENINGSRESULTATEN 

6.1. Voorgenomen situatie 

In bijlage 2 zijn voor de voorgenomen situatie de berekende geurimmissieconcentraties ter 
plaatse van de meest nabijgelegen (bedrijfs)woningen en de aaneengesloten woonbebou-
wing van Tirns gegeven. In tabel 2 is een overzicht gegeven van de berekende geurimmis-
sieconcentraties als 95-, 98-, 99,5- en als 99,9-percentielwaarde. 
 
Tabel 2: Overzicht van de berekende geurconcentratieniveaus [ouE/m³] ter plaatse van de re-

ceptorpunten in de voorgenomen situatie 
punt locatie/omschrijving geurconcentratieniveaus [ouE /m³] 

 
95-percentiel 98-percentiel 99,5-percentiel 99,9-percentiel 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 

Ringdyk 1A 
Ringdyk 3 
Ringdyk 5 
Woonbebouwing Tirns 
Woonbebouwing Tirns 
Woonbebouwing Tirns 
Woonbebouwing Tirns 
Woonbebouwing Tirns 

0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 

0,1 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 

0,3 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,3 
0,3 
0,2 

1,3 
1,2 
1,5 
1,3 
1,2 
1,1 
0,7 
0,5 

 
In de voorgenomen situatie wordt ter plaatse van de verspreid liggende woningen en ter 
plaatse van de aaneengesloten woonbebouwing van Tirns voldaan aan de streefwaarden 
van 0,5 ouE/m³ (als 95- en 98-percentiel). Tevens kan ter plaatse van de aaneengesloten 
woonbebouwing van Tirns worden voldaan aan de toetswaarden van 1,0 ouE/m³ als 99,5-
percentiel en 2,0 ouE/m³ als 99,9-percentiel. 
 

Geurcontouren 

Een overzicht van de berekende 95-, 98-, 99,5- en 99,9-percentiel iso-geurcontouren, uit-
gedrukt in ouE/m³, is gegeven in de figuren 4 t/m 7. Binnen de contouren liggen geen ge-
voelige en/of minder gevoelige bestemmingen. 
 

6.2. Maximale situatie 

In bijlage 3 zijn voor de maximale situatie de berekende geurimmissieconcentraties ter 
plaatse van de meest nabijgelegen (bedrijfs)woningen en de aaneengesloten woonbebou-
wing van Tirns gegeven. In tabel 3 is een overzicht gegeven van de berekende geurimmis-
sieconcentraties als 95-, 98-, 99,5- en als 99,9-percentielwaarde. 
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Tabel 3: Overzicht van de berekende geurconcentratieniveaus [ouE/m³] ter plaatse van de re-
ceptorpunten in de maximale situatie 

punt locatie/omschrijving geurconcentratieniveaus [ouE /m³] 
 

95-percentiel 98-percentiel 99,5-percentiel 99,9-percentiel 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 

Ringdyk 1A 
Ringdyk 3 
Ringdyk 5 
Woonbebouwing Tirns 
Woonbebouwing Tirns 
Woonbebouwing Tirns 
Woonbebouwing Tirns 
Woonbebouwing Tirns 

0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

0,1 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 

0,4 
0,4 
0,5 
0,5 
0,4 
0,4 
0,3 
0,2 

1,8 
1,8 
1,8 
2,0 
1,6 
1,2 
1,0 
0,6 

 
In de maximale situatie wordt ter plaatse van de verspreid liggende woningen en ter plaat-
se van de aaneengesloten woonbebouwing van Tirns voldaan aan de streefwaarden van 0,5 
ouE/m³ (als 95- en 98-percentiel). Tevens kan ter plaatse van de aaneengesloten woonbe-
bouwing van Tirns worden voldaan aan de toetswaarden van 1,0 ouE/m³ als 99,5-
percentiel en 2,0 ouE/m³ als 99,9-percentiel. 
 

Geurcontouren 

Een overzicht van de berekende 95-, 98-, 99,5- en 99,9-percentiel iso-geurcontouren, uit-
gedrukt in ouE/m³, is gegeven in de figuren 8 t/m 11. Binnen de 95-, 98- en 99,5- percen-
tiel iso-geurcontouren liggen geen gevoelige en/of minder gevoelige bestemmingen. De 
2,0 ouE/m³ als 99,9-percentiel iso-geurcontour ligt ter hoogte van de meest nabijgelegen 
woningen. Ter plaatse van de woningen kan juist worden voldaan aan de toetswaarde van 
2,0 ouE/m³ als 99,9-percentiel.  
 
 

7. CONCLUSIE 

In opdracht van melkveehouderij en biogasinstallatie Maatschap Schaap / Schaap C.V. aan 
de Kilewierwei 1 te Tirns is een onderzoek uitgevoerd naar de verspreiding van geur van-
wege de vergistingsinstallatie van het bedrijf. Het betreft een uitbreiding van de bestaande 
co-vergistingsinstallatie voor de productie van biogas uit dierlijke mest en overige bio-
massa. Het onderzoek is uitgevoerd ten behoeve van de te doorlopen procedures in het 
kader van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht (Wabo). 
 
Door het toepassen van goede opslag- en toedieningmethoden en goed management van 
de vergistingsinstallatie wordt het ontstaan van ongewenste geurstoffen als zwavelhou-
dende stoffen (H2S), vluchtige vetzuren, fenolen, ammonia en vluchtige aminen tijdens het 
vergistingsproces zoveel mogelijk voorkomen.  
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Ter plaatse van de nabijgelegen verspreid liggende woningen en ter plaatse van de aan-
eengesloten woonbebouwing van Tirns kan zowel in de voorgenomen als in de maximale 
situatie worden voldaan aan de streefwaarden van 0,5 ouE/m³ (als 95- en 98-percentiel). 
 
Tevens kan in de voorgenomen en in de maximale situatie worden voldaan aan de toets-
waarden van 1,0 ouE/m³ als 99,5-percentiel en 2,0 ouE/m³ als 99,9-percentiel. 
 
Voor de geurbelasting in de omgeving van de biogasinstallatie van Maatschap Schaap / 
Schaap C.V. zijn de hogere percentielwaarden bepalend. Dit wordt met name bepaald door 
de laad- en losactiviteiten en verwerking van vaste en vloeibare biomassa. Door het nemen 
van BBT-maatregelen wordt de geuremissie beperkt. 
 
 
 
 
WNP raadgevende ingenieurs 
 
 
 
mevr. dr. R.F. Noorman  ir. A.P.O. Gosselaar 
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Figuur 1

Overzicht van de voorgenomen situatie
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Figuur 3

Overzicht rekenmodel met de ligging van de emissiepunten

Luchtkwaliteit - STACKS-G, [Kilewierwei - voorgenomen situatie ] , Geomilieu V2.21
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Figuur 4

Berekende iso-geurcontouren van 0,5 ouE/m³ en 1,0 ouE/m³ als 95-percentiel

Luchtkwaliteit - STACKS-G, [Kilewierwei - voorgenomen situatie ] , Geomilieu V2.21
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Figuur 5

Berekende iso-geurcontouren van 0,5 ouE/m³ en 1,0 ouE/m³ als 98-percentiel

Luchtkwaliteit - STACKS-G, [Kilewierwei - voorgenomen situatie ] , Geomilieu V2.21
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Figuur 6

Berekende iso-geurcontouren van 1,0 ouE/m³ als 99,5-percentiel

Luchtkwaliteit - STACKS-G, [Kilewierwei - voorgenomen situatie ] , Geomilieu V2.21
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Figuur 7

Berekende iso-geurcontouren van 2,0 ouE/m³ als 99,9-percentiel

Luchtkwaliteit - STACKS-G, [Kilewierwei - voorgenomen situatie ] , Geomilieu V2.21
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Figuur 8

Berekende iso-geurcontouren van 0,5 ouE/m³ en 1,0 ouE/m³ als 95-percentiel

Luchtkwaliteit - STACKS-G, [Kilewierwei - maximale situatie] , Geomilieu V2.21
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Figuur 9

Berekende iso-geurcontouren van 0,5 ouE/m³ en 1,0 ouE/m³ als 98-percentiel

Luchtkwaliteit - STACKS-G, [Kilewierwei - maximale situatie] , Geomilieu V2.21
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Figuur 10

Berekende iso-geurcontouren van 1,0 ouE/m³ als 99,5-percentiel

Luchtkwaliteit - STACKS-G, [Kilewierwei - maximale situatie] , Geomilieu V2.21
170500 170600 170700 170800 170900 171000 171100 171200 171300

563900

563800

563700

563600

563500

563400

563300

563200

563100

563000

562900

562800

Meteo data: 1995 - 2004
Contouren:
- waarde: 99.50%

1.00

0 m 200 m

schaal = 1 : 5000



2

2

2

2

2

2

2

2

01
02

03
04

05 06
07

08

WNP raadgevende ingenieurs 6121206
Figuur 11

Berekende iso-geurcontouren van 2,0 ouE/m³ als 99,9-percentiel

Luchtkwaliteit - STACKS-G, [Kilewierwei - maximale situatie] , Geomilieu V2.21
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6121206WNP raadgevende ingenieurs
Bijlage 1.1

Model: voorgenomen situatie
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-G

Naam Omschr. Hoogte Vorm X-1 Y-1 Omtrek
01 sleufsilo's     1.50 Rechthoek     170936.57     563158.72           260.26
02 lossen pos. lijst stoffen     1.50 Rechthoek     170782.24     563254.09           154.67
03 verwerken pos. lijst stoffen     1.50 Rechthoek     170788.18     563251.04           154.67

10-7-2013 8:21:47Geomilieu V2.21



6121206WNP raadgevende ingenieurs
Bijlage 1.1

Model: voorgenomen situatie
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-G

Naam Opp. Min.lengte Max.lengte Bedr. uren Geur
01          3055.82            30.75            99.38 1460.00      403.00
02          1155.58            20.24            57.10  200.00     8972.00
03          1155.58            20.24            57.10  438.00      792.00

10-7-2013 8:21:47Geomilieu V2.21



6121206WNP raadgevende ingenieurs
Bijlage 1.2

Model: voorgenomen situatie
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-G

Naam Omschr. Hoogte Int.diam. Ext.diam. Flux Gas temp Warmte Geb.bron Geur Bedr. uren
04 biofilter     4.00  1.00  1.10   0.54  285.0    0.00 Nee      992.00  400.00
05 afzuiging loods     8.00  0.70  0.80   0.53  285.0    0.00 Nee      384.00 8760.00
06 uitlaat WKK     6.00  0.30  0.40   0.46  323.0    0.02 Nee      463.30 8322.00
07 uitlaat WKK     6.00  0.30  0.40   0.46  323.0    0.02 Nee      463.30 8322.00
08 uitlaat WKK     6.00  0.30  0.40   0.46  323.0    0.02 Nee      463.30 8322.00

10-7-2013 8:25:29Geomilieu V2.21



6121206WNP raadgevende ingenieurs
Bijlage 2

Rapport: Resultatentabel
Model: voorgenomen situatie
Resultaten voor model: voorgenomen situatie

Naam Omschrijving X-coördinaat Y-coördinaat 95% [ouE/s] 98% [ouE/s] 99.50% [ouE/s] 99.90% [ouE/s]
01 Ringdyk 1A 170611.68 563431.66 0.0 0.1 0.3 1.3
02 Ringdyk 3 170649.70 563446.08 0.0 0.2 0.4 1.2
03 Ringdyk 5 170769.49 563507.70 0.1 0.2 0.4 1.5
04 Woonbebouwing Tirns 170862.86 563525.73 0.1 0.2 0.4 1.3
05 Woonbebouwing Tirns 170929.09 563551.95 0.1 0.2 0.4 1.2

06 Woonbebouwing Tirns 170994.38 563559.12 0.1 0.2 0.3 1.1
07 Woonbebouwing Tirns 171064.19 563549.26 0.1 0.2 0.3 0.7
08 Woonbebouwing Tirns 171179.52 563538.69 0.0 0.1 0.2 0.5

10-7-2013 8:34:57Geomilieu V2.21



6121206WNP raadgevende ingenieurs
Bijlage 3

Rapport: Resultatentabel
Model: maximale situatie
Resultaten voor model: maximale situatie

Naam Omschrijving X-coördinaat Y-coördinaat 95% [ouE/s] 98% [ouE/s] 99.50% [ouE/s] 99.90% [ouE/s]
01 Ringdyk 1A 170611.68 563431.66 0.0 0.1 0.4 1.8
02 Ringdyk 3 170649.70 563446.08 0.0 0.2 0.4 1.8
03 Ringdyk 5 170769.49 563507.70 0.1 0.2 0.5 1.8
04 Woonbebouwing Tirns 170862.86 563525.73 0.1 0.2 0.5 2.0
05 Woonbebouwing Tirns 170929.09 563551.95 0.1 0.2 0.4 1.6

06 Woonbebouwing Tirns 170994.38 563559.12 0.1 0.2 0.4 1.2
07 Woonbebouwing Tirns 171064.19 563549.26 0.1 0.2 0.3 1.0
08 Woonbebouwing Tirns 171179.52 563538.69 0.1 0.1 0.2 0.6

10-7-2013 8:35:22Geomilieu V2.21
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Witteveen+Bos, SK92-1/14-005.198 definitief d.d. 11 maart 2014, ammoniakbalans Schaap Bio Energie  2 

 

Tabel 2.1. Ammoniakemissie 

 Rav-code 

(staltype) 

diercategorie/ 

activiteit 

aantal emissie 

(kg/dierplaats/jaar) 

totaal 

(kg/jaar) 

vergund a.1.100.2*  melkrundvee > twee jaar 200 11,0 2.200 

 a.3 jongvee 100   3,9    390 

  mest uitrijden   3.624 

  totaal   6.214 

voornemen a.1.26.2.** melkrundvee > twee jaar 450   7,5 3.375 

  mest uitrijden      640 

  totaal   4.592 

maximaal a.1.26.2. melkrundvee > twee jaar 450   7,5 3.375 

 a.3 jongvee 400   3,9 1.560 

  mest uitrijden      886 

  totaal   6.618 

* Overige huisvestingssystemen-permanente opstallen. 

** Ligboxenstal met hellende V-vormige vloer, voorzien van geprofileerde rubber matten, met centrale giergoot 

 en mestschuif-permanente opstallen. 

 

2.2. Toelichting emissies 

 
2.2.1. Referentiesituatie (vergunde situatie) 

 
De eerste ammoniak uit de mest komt vrij vanuit de stallen1. Voor de berekening van de 

ammoniakemissie vanuit de stallen is gebruik gemaakt van de Regeling ammoniak en vee-
houderij (Rav). Hierin zijn emissiefactoren per dierplaats per jaar opgenomen. Deze facto-

ren zijn afhankelijk van het staltype en de eventuele toegepaste maatregelen (zie  
tabel 2.1). 

 
In de vergunde situatie wordt mest regelmatig uit de stal verwijderd en uitgereden over het 

land. Voor de berekening van de emissie van ammoniak bij bemesting van het land is uit-
gegaan van de stikstofexcretie per koe en het totaal ammoniakaal stikstof (TAN) in de 

mest. Uit onderzoek2 blijkt, dat bij de huidige ‘emissiearme’ wijze van bemesting circa 19 % 
van de totale hoeveelheid stikstof in de opgebrachte mest als ammoniak naar de lucht 

emitteert. Dit betekent voor de vergunde situatie een emissie van 3.624 kg/jaar. 
 

De berekening van de ammoniakemissie in de vergunde situatie is opgenomen in bijlage I.  
  

                                                   
1
  Ammoniak vanuit stallen komt vrij wanneer ureum (urine van het vee) in aanraking komt met de mest. Het proces 

waarbij de ammoniakemissie wordt gevormd start circa twintig minuten na dit moment en duurt circa twee uur. 

Daarna treedt verzadiging op en zal minder ammoniak vrijkomen. Naar verwachting wordt de meeste ammoniak 

daarom gevormd kort nadat ureum en mest samenkomen. In een stal is dit een continu proces. 
2
  ‘Ammoniakemissie uit dierlijke mest en kunstmest’ WUR, werkdocument 250. 
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2.2.2. Voorgenomen situatie en maximale invulling 

 
Emissie vanuit de stallen 

In de voorgenomen en maximale situatie is sprake van een nieuw staltype met een lagere 

emissie van ammoniak.  
 

De emissies van ammoniak vanuit de stallen zijn gebaseerd op de emissiefactoren, die zijn 
opgenomen in de Rav. Deze factoren zijn afhankelijk van het staltype en de eventuele toe-

gepaste maatregelen. Deze factoren zijn tot stand gekomen op basis van metingen aan 
stallen. Deze factoren worden regelmatig geactualiseerd naar aanleiding van nieuwe toe-

gepaste technieken. Deze actualisatie is echter wel vertraagd ten opzichte van de momen-
ten waarop de maatregelen worden toegepast in de bedrijfsvoering.  

 
Voor het bedrijf Schaap Bio Energie geldt in de voorgenomen en maximale situatie dat de 

mest gemiddeld twee weken in de stal blijft liggen. Dit is beduidend korter dan gemiddeld 
(zes maanden danwel tot de opslag vol is). Na deze periode komt de mest terecht in een 

afgesloten opslag. Er zijn geen metingen bekend bij stallen met kortdurende mestopslag. 
Onbekend is daarom wat de reductie is van de ammoniakemissie, wanneer sprake is van 

kortdurende opslag in vergelijking tot de gemiddelde situatie zoals opgenomen in de Rav.  
 

In onderhavig onderzoek is daarom als worst-case benadering uitgegaan van de emissie-
factoren zoals opgenomen in de Rav. Dit betreft naar verwachting een overschatting van 

de ammoniakemissie vanuit de stal.  
 
Emissie bij mestverwerking 
Na een kortdurende opslag van de mest in de stallen wordt de mest vergist. Hierbij ver-
vluchtigt circa 15 % van het ammonium. Dit wordt opgevangen in het biogas.  
 

In de verwerkingsstap (na de vergisting) vindt stikstofstripping plaats, waarbij mest tot  
80 °C wordt opgewarmd en de pH wordt verhoogd naar 8,5. Verder wordt in dit proces een 

speciale beluchting toegepast waarbij de lucht gewassen wordt met zwavelzuur zodat dit 
de ammoniak aan zich bindt. Naar verwachting vervluchtigt nog circa 67,5 % van het am-

monium. Dit is gebonden aan zwavelzuur en wordt in de vorm van ammoniumsulfaat als 
kunstmest verkocht.  

 
In totaal is tijdens de mestvergisting en de mestverwerking circa 82,5 % ammoniak uit de 

mest verwijderd. Het overgebleven product wordt uitgereden over het land. Ook hiervoor 
wordt bij het uitrijden uitgegaan van een vervluchtiging van maximaal 19 % van de  

ammoniak vanuit de overgebleven mest. In dit geval is dat een worst-case inschatting, om-
dat de ammoniak niet zo snel zal vervluchtigen als bij onbewerkte mest (zie vergunde si-

tuatie).  
 
3. EVALUATIE 

 

Op basis van een vergelijking van de ammoniakemissies tussen de vergunde situatie, 
voorgenomen situatie en situatie bij maximale invulling, wordt geconcludeerd dat de voor-

genomen situatie geen toename veroorzaakt in de ammoniakemissie. Voor de maximale  
situatie geldt een geringe toename, uitgaande van het worst-case uitgangspunt, dat de 

emissie van ammoniak vanuit de stal bij kortdurende opslag van mest net zo groot is als bij 
langdurige opslag. In werkelijkheid wordt een lagere emissie verwacht bij kortdurende op-

slag en zal de emissie in de maximale situatie niet veel afwijken van de emissie in de ver-
gunde situatie.  
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