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van Dun Advies bv Dorpsstraat 54 5113 TE Ulicoten Tel: 013-5199458 E-mail: info@vandunadvies.nl

WET MILIEUBEHEER aanvraag vergunning
Agrarische sector

Burgemeester en wethouders van de gemeente

Klantnr,97062-18

Eersel

Datum 09-11-2006
aewiiziqd 28 iuii

egeven5' aan

Naam aanvrager

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoon 013-5141936

Tieiemans Kreiel BV

Esperenweg 6a

5091 JM OOSTELBcERS _

Telefax 013-5144396

De aanvrager verzoekt om een vergunnin,g voor het:

? oprichten en in werking hebben va;i de inrichting (art. 8.1 a en c)

¦ uitbreiden en/of wijzigen van de 'inrichting of de werking ervan te veranderen (art. 8.1 b)

? voor de gehefe inrichting in ver'oand met het veranderen van de inrichting of de werking ervan te
veranderen (art. 8.4 lid 1)

? voor een onderdeel van de ir,irichting in verband met het veranderen van dat onderdeel of de werking
ervan te veranderen (art. 8,.4 lid 1)

? van tijdelijke aard voor er ?_-n periode van jaar (maximaal 5 jaar)

.. _

G??g..?.?'Ye1S ìnrr.C?;1f ?.?g. Behoortbij bes,u;t,ran

Buraemees er erF v-,,eMauders

Handelsnaam Tietemans Kreiet BV van Eersel nr,

Aard van de Inrichtinc3 varkenshouderij
2 o ViEl 2OU9

Adres Kreiel 14
.. _..__....._.

Postcode en woonp'aats 5513 NW WINTELFtE

Telefoon 013-5141936 Telefax 013-5144396

Kadastrale ligging gemeente Vessem Sectie D

Nr(s) 3254-4250-3494-4251-4252

Contactpersoon P. Tielemans

Functie Eigenaar
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1 Inrichting
1.1 Algemene gegevens

Beschrijf in het kort:
- wat op het bedrijf zal veranderen;
- welke stallen veranderen;
- waarom de veranderingen moeten plaatsvinden;
- de emissiearme stalsystemen (kort, bijv. door het noemen va het type stal)

Stal 7 wordt ten noorden van de stal voorzien van chemische luchtwasser 95% ammoniakreductie i.p.v.
vleesvarkens met het huisvestingssyteem met mest- en waterkanaal.
De ruimte boven het klimaatplafond in de stal is geheel luchtkanaal. De centrale gang in het midden van
stal 7 staat in verbinding met het luchtkanaal (open tot in de nok). De stallucht wordtvia deze ruimte
aangezogen door de ventilatoren voor de drukkamer
Stal 7 is gewijzigd gesitueerd ten opzichte van de vorige milieuvergunning
Daarnaast wordt de bezetting in de stal verhoogd, omdat de welzijnseisen dit inmiddels toelaten.
In totaal worden 576 extra vleesvarkens en 24 extra opfokzeugen aangevraagd.
De luchtwasser op de dekafdeling van stal 6 komt te vervallen, middels intern saideren wordt voldaan
aan ammoniakregelgeving.
In de afleveringsruimte zijn roosters aangebracht. De ruimte blijft in gebruik als zijnde afleverruimte en
spuitplaats. De luchtinlaat van stal 7 is gewijzigd. Per afdeling wordt de lucht onder de bolle vloer naar
binnen gehaald. Hierbij wordt de lucht langs een warmtewisselaar (koelunit) geieid waardoor de lucht
wordt geconditioneerd. Het koelsysteem betreft een gesioten systeem welke wordt gekoeld middels
grondwater.
De zuuropslag wordt verplaatst naar de centrale gang in het midden van stal 7.
Spuiwater wordt opgesiagen nabij de voersilo`s tussen stal 5 en 7.
Door het toepassen van een chemsich luchtwasser is sprake van een spuiwaterdebiet van 237 m3/jaar
en een verbruik van 15 m 3 zwavelzuur perjaar.

De voersilo's zijn gewijzigd ges+tueerd. Een deel van de voersilo's welke volgens vigerende vergunning
tussen stal 6 en 7 staan worden geplaats in het gedeelte tussen stal 5 en 7.
In de ruimte tussen stal 5, 6 en 7 is een centraie gang gerealiseerd.
De erfverharding is gewijzigd. De verbindeing ten zuiden van stal 6(tussen de inrit riaar stal 6 en de inrit
naar stal 7) komt te vervallen. De parkeerplaatsen tussen stal 4 en 6 komen te vervallen.

1.2 Werktijden

Werkdagen: zo m za _

Werktijden: 07.00 uur tot 19.00 uur

(bijv. zo t/m za)

(bijv. 07.00 uur tot 19.00 uur)

Kreiel 14 te wINTELRE
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2 Diersoorten _

2.1 Situatie conform verleende vergunning

E-mail: infoCvandunadvies.nl

Stal
nr.

Huisvestingssysteem

Diercategorie
Aantal
dieren

Aantal
dier-

plaatsen

Ammoniak Stank (mve)

Houderij/hoktype Code
Kg NH3

per dier
Totaalkg

NH,

Dieren
per mve

Totaal
mve

5 overige
hutsvestingssystemen

D1.2.18 Kraamzeugen 96 96 8.3 796.8 1.5 64.0

overige
huisvestingssysternen

D1.1.16.1 Gespeende biggen 1,586 1,586 0.6 951.6 11.0 144.2

6 overige
huisvestingssystemen

D1.3.13 Guste en dragende
zeugen

320 320 4.2 1,344.0 3.0 106.7

chemisch
luchtwassysteem 95%
BB99.06.076

D1.3.11 Guste en dragende
zeugeri

30 30 0.21 6.34.2 7.1

chemisch
luchtwassysteem 95%
BB99.06.076

D2.3 Dekberen 2 2 0.28 0.61.5 1.3

7 mest- en waterkanaal,
mestkanaal met schuine
putwand BB97.07.056V2

D3.2.7.1.1 Vleesvarker.is 2,920 2,920 1 2,920.0 1.4 2,085.7

mest- en waterkanaal,
mestkanaal met schuirie
putwand BB97.07.056V2

D3.2.7.1.1 Opfok7_eugen 120 120 1 120.0 1.4 85.7

2 strohok A3 ,,/rouwelijk jongvee tot
2 jaar

8 8 3.9 31.2

totaal 6,170.5
NH3

totaal 2,494.7
mve

Kreiel 14 te WINTELRE



van Dun Advies bv Dorpsstraat 54 5113 TE Ulicoten Tel: 013-5199458 E-mail: info@vandunadvies.nl

2.2 Geldende vergunningrechten

Stal
nr.

Huisvestingssysteem

Diercategorie
Aantal
dieren

Aantal
dier-

plaatsen

Ammonfak Stank (mve)

Houderij/hoktype Code
KgNH,

per dier
Totaal kg

NH3

Dieren
permve

Totaal
mve

5 overige
huisvestingssystemen

D1.2.18 Kraamzeugen 96 96 8.3 796.8 1.5 64.0

overige
huisvestingssystemen

D1.1.16.1 Gespeende biggen 1,586 1,586 0.6 951.6 11.0 144.2

6 overige
huisvestingssystemen

D1.3.13 Guste en dragende
zeugen

320 320 4.2 1,344.03.0 106.7

chemisch
luchtwassysteem 95%
BB99.06.076

D1.3.11 Guste en dragende
zeugen

30 30 0.21 6.3 4.2 7.1

chemisch
luchtwassysteern 95%
BB99.06.076

D2.3 Dekberen 2 2 0.28 0.61.5 1.3

mest- en waterkanaat,
mestkanaal met schuine
putwand BB97.07.056V2

D3.2.7.1,1 Vleesvarkens 2,920 2,920 1 2,920.0 1.4 2,085.7

rnest- en waterkanaal,
mestkanaal met schuine
putwand BB97.07.056V2

D3.2.7.1.1 Opfokzeugen 120 120 1 120.0 1.4 85.7

2 strohok A3 vrouwelijk jongvee tot
2 jaar

8 8 3.9 31.2

It
otaal 6,170.5

NH3

totaal 2,494.7
mve

Kreiel 14 te WINTELRE
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2.3 Aangevraagde situatie

Stal
nr.

Huisvestingssysteem

Diercategorie
Aantal
dieren

Aantal
dier-

plaatsen

Ammoniak Stank (mve)

Houderij/hoktype Code
Kg NH,

per dier
Totaal kg

NH,

Dieren

per mve
Totaal
mve

5overige
huisvestingssystemen

D1.2.18 Kraamzeugen 96 96 8.3 796.8 1.5 64.0

overige
huisvestingssysternen

D1.1.16.1 Gespeende biggen 1,586 1,586 0.6 951.6 11.0 144.2

6 overige
huisvestingssystemen

D1.3.13 Guste en dragencle
zeugen

320 320 4.2 1,344.0 3.0 106.7

overige
huisvestingssystemen

D1.3.13 Guste en dra_s,ende
zeugen

30 30 4.2 126.0 3.0 10.0

overige
huisvestingssystemen

D2.5 Dekberen 2 2 5.5 11.01.5 1.3

chemisch
luchtwassysteem 95%

BWL2007.5

D3.2.14.2 Vteesvark.ens 3,496 3,496 0.18 629.31.4 2,497.1

chemisch
luchtwassysteem 95%
BWL 2007.5

D3.2.14.2 Opfol,¢eugen 144 144 0.18 25.91.4 102.9

2 strohok A3 Irrouwelijk jongvee tot
J 2 jaar

8 8 3.9 31.2

totaal 3,915.8
NH3

totaal 2,926.2
mve

Kr eiel 14 te WINTELRE



van Dun Advies bv Dorpsstraat 54 5113 TE Ulicoten Tel: 013-5199458 E-mail: info@vandunadvies.nl

2.4 Berekening emisiepiafond .b.v. intern saideren

Stal
nr.

Huisvestingssysteem

Diercategorie
Aantal
dieren

Aantal
dier-

plaatsen

Amrnoniak

Houderijlhoktype Code
Kg NH,

per dier
Totaal kg

NH,

5 overige
huisvestingssystemen

D1.2.18 Kraamzeugen 96 96 2.9 278.4

overige
huisvestingssystemen

D1.1.16.1 Gespeende biggen 1,586 1,586 0.23 364.8

6 overige
huisvestingssystemen

D1.3.13 Guste en dragende
zeugen

320 320 2.6 832.0

overige
huisvestingssystemen

D1.3.13 Guste en dragende
zeugen

30 30 2.6 78.0

overige
huisvestingssystemen

D2.5 Dekberen 2 2 5.5 11.0

7 chemisch
luchtwassysteem 70%
BWL 2005.1

D3.2.9.2 Vteesvarkens 3,496 3,496 1.4 4,894.4

chemisch
luchtwassysteem 70%
BWL 2005.1

D3.2.9.2 Opfokzeugen 144 144 1.4 201.

2 strohok A3 vrouwelijk jongvee tot
2 jaar

8 8 3.9 31.2

totaal 6,691.4
NH,

Kreiel 14 te WINTELRE
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3 Grondstoffen en producten
3.1 Drukhouders

¦ N.v.t. ? niet gewijzigd ten opzichte van geldende vergunning

Soott Aantal flessen/tanks Totale waterinhoud

Acetyleen

Propaan

Zuurstof

COZ

—
_

- --?

3.2 Milieugevaarlijke stoffen

? N.v.t. ? niet gewijzigd ten opzichte van geldende vergunning

Soort Soort opslag Boven onder ronds
Hoeveelheid.max.
opslag 0 merkin

Brandstof:

Reinigingsmiddelen:

? - --- --

Bestrijdingsmiddelen:

Diergeneesmiddelen:

Overig:

zwavelzuur tank in lekbak bovengronds 2 x 1.000 liter
Nummer 32,
WISSELTANKS

Kreiel 14 te WINT-ELRE 7
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3.3 Koeling

3.4 Andere stoffen of producten

? N.v,t. ? niet gewijzigd ten opzichte van geldende vergunning

? N.v,t. ¦ niet gewijzigd ten opzichte van geldende vergunning

i
Soort koeling Koelmedium Inhoud (_? Vermo en

Melkkoelinstallatie

Kadaverkoeling _
I

Soort product Max. opslag hoeveelheid m3 ofton wi'ze van opslag en ptaats

Kunstmest:

Mengvoeder: 86 ton silo's bij stal 6 en 7

Enkelvoudige/vochtrijke
voeders:

Mais/gras: _

Bijproducten: ?

Drijfinest:

Vaste mest

Kreiel 14 te WINTELRE 8
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3.5 Mineralenboekhouding

¦ Mineralenboekhouding is aanwezig

3.6 Maatregelen gericht op een zuinig ge(verbruik) van grondstoffen

¦ N.v.t. ? niet gewijzigd ten opzichte van geldende vergunning

3.7 Water ge(ver)bruik

? N.v.t. ? niet gewijzigd ten opzichte van geldende vergunning

Soort water m3 'aar 20 c emeten/ eschat Globaal gebruiksdoel

leidingwater

geschat 237 m3 extra i.v.m. waswater luchtwasser

855 m3 extra drinkwater/ reiniin swater

Grondwater 1.092 m3

Qppervlaktewater

Anders, nl.

4.1 Energie-onderzoek

¦ N.v.t.

? Bedrijfsenergieplan is toegevoegd

? niet gewijzigd ten opzichte van geldende vergunning

Kreiel ii4 te WINTELRE 9
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4.2 Clpgestetd vermogen

? N.v.t. ¦ niet gewijzigd ten opzichte van geldende vergunning

? elektromotorisch vermogen kW

? verbrandingsmotoren vermogen kW

? vorkheftrucks: kW

- diesel kW

- L.P.G. kW

- accu's kW

? kW

4.3 Verwarmingsinstallaties

? N.v.t. ¦ niet gewijzigd ten opzichte van geldende vergunning

? Nominale belasting Hoogte rookgas afvoerkanaal
Soort Brandstof onderwaarde m boven dakhellin

? c.v.-ketel

? c.v.-ketel

? c.v.-ketel

? c.v.-ketel
direct gasgestookte

? heater

? heteiuchtkanon

? heteluchtkanon

? elektrische verwarming

?

_ ! kW

kW

kW

kW

kW

kW

kW

? kW
kW

m

m

m

m?
m

m

m

m

m

4.4 Energieverbruik

? N.v.t.

Soort _ ? hoeveelheid/jaar

Elektriciteit
Aardgas

Propaan

Olie

272.500

3.847

? niet gewijzigd ten opzichte van geldende vergunning

kW ?

h qemeten Zie nota's

m3 gemeten Zie nota's

I
I

Kreie) 14 te WINTELRE 10
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4.5 Maatregelen gericht op een zuinig ge(ver)bruik van energie

? N.v.t.

? Energiezuinige verlichting

¦ Energiezuinige ventilatie

? hoog rendement centrale verwarmingsketel (Hr-ketef)

? warmtewisselaar

? thermische isolatie

? warmtekrachtkoppeling

?

5 Geluid I
5.1 Akoestisch onderzoek

? N.v.t. ? niet gewijzigd ten opzichte van geldende vergunning

¦ Akoestische bijiage toegevoegd (v?F?rdere invulling van deze paragraaf is niet nodig)

5.2 Omschrijving (belar,igrijkste) geluidbronnen binnen de inrichting

? lV.v.t. ? niet gewijzigd ten opzichte van geldende vergunning

Aantal uren in bedrijftussen:
Geluidbron aantal br,onvermogen 07.00 en 19.00 I 19.00 en 23.00 I 23.00 en 07.00

uur uur uur

Tractor

Vrachtauto

Loader

Ventilatoren

Kreie{ 14 te WIN TELRE 11
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5.3 Verkeersbewegingen van en naar de inrichting

? N.v.t. ? niet gewijzigd ten opzichte van geldende vergunning

Maximaal aantal per:

dag week

Aantal aan- en afvoerbewegingen
07.00 en 19.00 19.00 en 23.00

uur uur

tussen:
23.00 en 07.00

uur

Besteiauto's

Vrachtauto's

Tractoren

?

-
?-- ? --

5.4 Voorzieningen ter beperking van geluidhinder

? N.v.t. ? niet gewijzigd ten opzichte van geldende vergunning

? speciale compressorruimte

O dempers

• omkasting

• siuisdeuren

• geluidswal/-muur

?

[6 A€vaIstQften

6.1 Bedrijfsafvalstoffen

? N.v.t. ? niet gewijzigd ten opzichte van geidende vergunning

Afvalstoffen
Afvoer-
fre uentie

Hoeveelheid
per 'aar Wi'ze van o sla Max. opslag

Inzameiaar/
verwerker_

Kadavers
1 keer per
week Circa 7,5 ton

Kadaverton/kada
-verkap Circa 200 kg. Rendac

g.f.t.
huishoudefijk
afval

1 x per 2
weken Circa 1.100 kq 1 kliko 120 liter

Erkend
inzamelaar

glas

metaal

papier

landbouwplastic

spuiwater 16 x per 'aar 1237 m3 s uiwatertank 2 x 20 m3

_
erkend

I inzamelaar

Kreiel 14 te WINTELRE 12
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6.2 Gevaarlijke afvalstoffen

¦ N.v.t. ? niet gewijzigd ten opzichte van geldende vergunning

Afvalstoffen
Afvoer-
fre uentie

Hoeveelheid
per 'aar

Wijze van
opsiag Max. opslag

Inzamefaar/
verwerker

Afgewerkte olie

oliehoudend afval

olie/water/slibmengsel

accu's

ontvetter

verfresten
restant
bestrijdingsmiddelen

_

7 Afvalwater

7.1 Lozing van bedrijfsafvalwater

? N.v.t. ? niet gewijzigd ten opzichte van geldende vergunning

Afvalwaterstroom hoeveelheid 'aar afvalstof wordt geloosd o:
Bedrijfsafva{water van
huishoudelijke aard

Regenwater

Reinigingswater stallen

s uiwater 237 m3 s uiwater s uiwatertanks

7.2 Maatregelen ter beperking van de afvalwaterstroom

¦ N.v.t.

? hergebruik

? buffering

? anders, nl.

? niet gewijzigd ten opzichte van geldende vergunning

Kreiei 14 te WINTELRE: 13
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7.3 Zuiveringstechnische en controlevoorzieningen

¦ N.v.t.

Voorziening

Bezinkput(ten)

vetafscheider(s)

olie-afscheider(s)

zuiveringsinstailatie(s)

septictank(s)

controlevoorziening

? niet gewijzigd ten opzichte van geldende vergunning

F8-'- Bodem
8.1 Bodemonderzoek

¦ N.v.t.

t I Soort afvalwater

? niet gewijzigd ten opzichte van geidende vergunning

? Rapport bodemonderzoek is toegevoegd

8.2 Bodembeschermende maatregelen

? N.v.t. ? niet gewijzigd ten opzichte van geldende vergunning

¦ Lekbak (opslag zwavelzuur)

? vloeistofkerende vloer die bestand is tegen de gebruikte stoffen

?
?

9 Overive,

9.1 Metingen en registratie van milieubelasting

? N.v.t. ? niet gewijzigd ten opzichte van geldende vergunning

? grondstoffenverbruik

? afvaistofFen

• energieverbruik

• keuringen/inspecties

? bedrijfsafvalwater

¦ draaiuren pompen luchtwassers en ventilatie ?

Krefel 14 te WINTELRE 14
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9.2 Brandveiligheid

? N.v.t. ¦ niet gewijzigd ten opzichte van geldende vergunning

D brandblusmiddelen aanwezig, zie tekening
? omschrijving van de aan te brengen brandveiligheidinstallatie toegevoegd (b.v. brandmeld-

installatie, sprinklerinstallatie

? noodplan aanwezig

?
9.3 Andere vergunningen enjof ineldingen die van toepassing zijn

? N.v.t. ? niet gewijzigd ten opzichte van geldende vergunning

aangevraiagd I datum aanvraag/
Soort vergunning/melding /verleenc

oprichtingsvergunning Wm
? (art. 8.1 a en c Wm)

veranderingsvergunning Wm• (art. 8.1 b Wm)
veranderingsvergunning Wm• (art. 8.1 b Wm)
veranderingsvergunning W m

? (art. 8.1 b Wm)• nieuwe, de gehele inrichtino, omvattende
vergunning Wm (art. 8.4 lid 1 Wm) verleend

? vergunning omvattend ee:n onderdeel
van de inrichting Wm (arit. 8.4 lid 1 Wm)

? melding art. 8.19 UJm

? melding art. 8.19, Wm

? melding art. 8.19 Wrri
melding art. 8„40 Wrn

? Besluit
melding art. 8.40 W m

? Besluit

? Vergunning ingevo,lge Wet
verontreiniging op,perviaktewateren
(Wvo)

? Bouwvergunninfa
? vergunning Loz.ingenbesluit Wet

bodembesche,rming (Wbb)
El ontheffing Lcazingenbesluit Wet

bodembescherming (Wbb)
kennisgeving Besluit veehouderij en open

? teelt

15 iuni 2005

C

?

Kreiel 14 te WiNTELRE 15
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9.4 Nadere gegevens en/of opmerkingen

¦ N.v.t. ? niet gewijzigd ten opzichte van geldende vergunning

9.5 Toekomstige ontwikkelingen

¦ Niet binnen afzienbare tijd te verwachten

9.6 Omgeving (niet gewijzigd ten opzichte van vigerende vergunning)

in de directe omgeving van het bedrijf is/zijn gelegen:

Stankgevoelige objecten:• Bebouwde kom (cat. I)

• Ziekenhuls, zorgcentrum etc. (cat. I)

• Bungalowpark, camping (cat I)

• Zwembad, amusementpark (cat II)

? lintbebouwing, woningencluster (cat II)

? enkele verspreid liggende burgerwoningen (cat III)
Overige niet-agrarische bebouwing in het

? buitengebied

? agrarische bedrijfswoningen (cat. IV)

afstand vanaf afstand vanaf
dichtstbij gelegen dichtstbij gelegen
emissieDunt bedriifsoebouw

_ meter _ meter

_ meter meter

meter meter

meter meter

_ meter meter

meter meter

meter meter

meter meter

? voor verzuring gevoelig gebied

? Natuurmonument

? binnen grondwaterbeschermingszone

?

meter meter

meter meter

meter meter

meter meter

Kreiel 14 te WINTELRE 16
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M

plattegrondtekening (en), aantal verschillende• tekeningen: 1
detailtekening(en), aantal verschillende• tekeningen: 1

? Groen Label LeaFlets

¦ Dimensioneringsplan 1
? Monsternameprotocol

? grondstoffenonderzoek

¦ Checklist waterbesparing

? keuringsrapport
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Toelichting BBT

Zoals weergegeven is in de aanvraag voor de milieuvergunning wordt stal 7 voorzien van een chemisch
luchtwasser 95% emissiereductie (BWL2007.5) . De keuze voor een chemische luchtwasser is gezien het te
exploiteren bedrijf erg aantrekkelijk. Zo biedt deze chemische luchtwasser een emissiereductie van 95%
voor de ammoniakuitstoot en een emissiereductie van 30% voor de geuruitstoot. Voorheen kenmerkte
chemische luchtwassers zich door een groot spuitwaterdebiet en verhoogd energiegebruik. Op deze beide
aandachtspunten wordt in het verioop van deze toelichting nader ingegaan.

Beste beschikbare technieken (BBT)
Vanaf oktober 1999 moeten nieuwe (en belangrijke wijzigingen aan bestaande) inrichtingen voldoen aan
de Europese IPPC (integrated Pollution Prevention and Control) richtlijn; vanaf oktober 2007 geldt deze eis
ook voor alle bestaande inrichtingen. De IPPC-richtlijn is geimplementeerd in de Wet milieubeheer en het
Inrichtingen- en vergunningen besluit (stb 1997,418) Deze richtlijn bepaald onder andere dat
vergunningen voor de industriele inrichtingen moeten waarborgen dat die inrichtingen alle passende
preventieve maatregelen tegen verontreinigingen worden getroffen, met name door de toepassing van de
Best Beschikbare Techniek (BBT of BAT). Het begrip BBT komt grotendeels overeen met het begrip stand-
der-techniek. Om richting te geven aan het begrip BBT organiseert de Europese Commissie een
uitwisseling van informatie over BAT. Het resultaat van de informatie-uitwisseling wordt vastgeiegd in
zogeheten BREFS (BAT Reference Documents).

De laatste jaren zijn stalsystemen (door)ontwikkeid, die een aanzienlijke emissiereductie behalen. Wanneer
de ammoniakemissie van een dergelijk stalsysteem lager is dan de emissie van de systemen die in het
BREF-document als BBT zijn aangemerkt, kunnen deze systemen als zodanig worden beschouwd.
Voorbeelden hiervan zijn luchtwassystemen. In het BREF-document zijn luchtwassystemen niet als BBT
aangemerkt vanwege de hoge investerings- en jaarkosten, rnaar door technische verbeteringen komen
deze systemen meer en meer in beeld. Volgens de uitspraak van de Raad van State van 1 juni 2005 (nr.
200409343/1) is het voldoende aannemelijk dat het toepassen van een luchtwasser als een nageschakelde
techniek kan worden gezien als zijnde de Best Beschikbare Techniek (BBT). De chemische luchtwassers in
voorgenomen bedrijfsopzet komen betreft de werking en de te behalen milieuvoordelen overeen met het
in het BREF-document opgenomen onder 4.6.5.1.

Kort samengevat zijn de milieuvoordelen van een chemische luchtwasser;

- ammoniakreducerend;

- geurreducerend;

- stofreducerend

De reductie van ammoniakuitstoot is nader toegelicht in de reeds ingediende aanvraag milieuvergunning.
De chemische luchtwasser zal een emissiereductie van 95 % behalen.
Bij toepassing van chemische luchtwasser vindt eveneens een aanzienlijke reductie van geur plaats. De
zuren die worden toegevoegd in het waspakket zijn in staat geur af te breken. In totaal wordt er een
geurreductie van 30% behaalt.
Ook wordt door het waswater stof opgevangen. In de luchtwasser wordt het fljn stof namelijk middels een
watergordijn grotendeels weggevangen.

Uit het rapport "Emissiefactoren fijnstof voor veehouderij" blijkt dat bij toepassen van een chemisch
luchtwasser sprake is van 600/o emissiereductie f+jnstof.
De lucht wordt door het filter van de luchtwasser naar buiten geblazen. De ventilatoren worden voor het
fllter geplaatst. Dit heeft een aanzienlijke reductie van het geluid tot gevolg. Het geluid van de ventilatoren
wordt narnelijk gedempt door het filter.

Zoals reeds eerder aangegeven hebben de luchtwassers wel een hoger energieverbruik tot gevolg.
Voor pompenergie van de chemisch luchtwasser dient gerekend te worden met een verbruik van 9,7 kWh
per vleesvarkenplaats per jaar. Voor het verbruik met betrekking tot de ventilatie dien t rekening te
worden gehouden met circa 7,5 kWh per vleesvarkenplaats per jaar. In totaal bedraagt het
energieverbruik in de vleesvarkenstai 17,2 kWh per jaar per vleesvarkenplaats. Het verbruik van
opfokzeugen is gelijk met die van vieesvarkens. Het totaal verbruik van de luchtwasser bedraagt circa
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1
(3.640 plaatsen x 17,2 kWh =) 62.608 kWh.

Het energieverbruik van de luchtwasser wordt op diverse manieren tot een minimum beperkt. De
ventilatielucht moet immers door een waspakket worden geleid en dit waspakket heeft een bepaalde
luchtweerstand. De nieuwste generatie luchtwassers kenmerkt zich door een aanzienlijk lager
energieverbruik ten opzichte van de oudere luchtwassers. Dit wordt vooral bereikt door het
aanstroomoppervlak te vergroten. Hierdoor kunnen de waspakketten aanmerkelijk dunner worden
uitgevoerd bij een even groot contactoppervlak. Tevens wordt er gebruik gemaakt van energiezuinige
pompen en wordt m.b.v. de frequentieregelaar op ventilatoren een aanzienlijk energiebesparing
gerealiseerd.

Naast een hoger gebruik aan energie hebben de chemische luchtwassers ook een gebruik aan (spui)water
tot gevolg.
Het zuiveringsproces bij deze chemische luchtwasser verloopt middels de binding van zwavelzuren met
ammoniak. Op jaarbasis wordt circa 15 m3 zwavelzuur verbruikt. Voor de opslag en de omgang met
zwavelzuur worden de volgende van de Arbeidsinspectie, P-blad 134.4 en de Adviesraad Gevaarlijke
stoffen PGS-richtlijn 15 in acht genomen.
De afvoer van de lucht van de stal loopt via de luchtwasser. In de luchtwasser zit een fiiter, waarover het
sterk verdunde zwavelzuur loopt. Zodra de lucht door het filter gaat, bindt het zwavelzuur met de
ammoniak en ontstaat er ammoniumsulfaat. Onder de luchtwasser is een opvangbak geplaatst, wat het
water met het ontstane ammoniumsuifaat opvangt. Zodra de concentratie het maximum bereikt, wordt
een deel van het water uit het watercircuit afgevoerd en vervangen door vers (aangezuurd) water. Het
afvaiwater wordt ook wel spuiwater genoemd. Het spuiwater wordt opgeslagen in een dubbelwandige
tank. Middels bovengeschreven opslag van zowel het zwavelzuur als het spuiwater wordt voorkomen dat
er verontreinigingen naar de omgeving en het milieu toe kunnen ontstaan.
De hoeveelheid spuiwater bestaat voor dit bedrijf uit 237 m3. Dit betekend ongeveer 65 liter spuiwater per
vleesvarkensplaatsjopfokzeugenplaats perjaar.

Conclusie
Gezien de grote voordelen van een chemische luchtwasser, zoals:

? een ammoniakreductie van 95% ;
? een geun-eductie van 30% ;
? een verlaagde uitstoot van fijnstof van 60% ;
? een aanzienlijke reductie van het geluid;

voldoet een chemische luchtwasser aan de eisen voor een BBT. Vele systemen die in het BREF document
vermeld staan kunnen de emissieredurties, welke een chemische luchtwasser behaalt, niet haien.
Gezien deze feiten kan gesteld worderi dat het hogere energieverbruik en de hogere hoeveelheid
spuiwater acceptabel bevonden dient te worden. Overigens verbruiken veel andere emissiearme systemen
ook energie.
De verbeterde technieken van chem'ische luchtwassers dragen bij aan een verlaging van het
energieverbruik en het spuiwaterdeloiet, waardoor deze nadelen, tegenwoordig, beperkt in omvang zijn.
Middels het toepassen van een che.mische luchtwasser is het bedrijf verzekerd van een stabiel en goed
beheersbaar proces. De reeds bes?chreven emissiereducties kunnen dus gegarandeerd worden en daarmee
kunnen dus ook de eisen van een, BBT constant gehaald worden.

De chemische luchtwasser kunnen worden beschouwd als een Best Beschikbare Techniek.
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Toefichting geluid

Door voorgenomen veranderingen vindt een lichte verschuiving van de geluidsproductie plaats. Voor het
bedrijf is reeds een uitvoerig geluidsrapport opgesteld (Akoestisch onderzoek, H.04.291.01, Adviesbureau
De Haan). Dit rapport maakt onderdeel uit van de revisievergunning van 15 juni 2005.
Voorgenomen veranderingen ieiden niet tot signiFcante veranderingen ten opzichte van de vergunde
situatie.

Ventilatie
De in onderstaande tabei genoemde stallen worden mechanisch geventileerd. De ventilatoren draaien in
de dagperiode op maximaal 70% van de capaciteit, in de avondperiode 60% en in de nachtperiode op
50%. De aantallen en de diameters van de ventilatoren zijn weergegeven in onderstaande tabel.

stal aantal diameter
5 2 820 mm.
6 2 820 mm.
7 8 800 mm.

De ventilatoren op stal 4 zijn onder normale bedrijfsomstandigheden niet in gebruik. Allen indien in deze
stal bij caiamiteiten (dierziektes, vervoersverboden) dieren moeten worden gehuisvest, zullen de
ventilatoren gebruikt worden.

In stal 6 komt een luchtwasser te vervallen. De reeds aanwezige ventilatoren op stal 6 hebben voldoende
capaciteit om de gehele stal te kunnen ventileren. Ten aanzien van stal 7 komen 9 ventilatoren, welke op 2
centrale plaatsen van de 2 betreffende staigedeelten zaten, te vervallen. In de nieuwe situatie worden 8
(inpandige ventilatoren) geplaatst.
Ten opzichte van de vigerende vergunning is derhalve sprake van het vervallen van 2 geluidsbronnen
welke op een hoogte van 8,7 meter zaten. Daar voor in de plaats komt de geluidsbron van de luchtwasser
welke lager is gelegen (is gunstiger). De ventilatoren van de luchtwasser leiden overigens tot een lagere
geluidsbelasting omdat deze inpandig (voor de drukkamer) zijn geplaatst. Het geluid afkomstig van de
ventilatoren wordt daarnaast ook gedempt vanwege het waspakket van de luchtwasser. Ten aanzien van
ventilatie kan dus worden gesteld dat sprake is van een lagere geluidsuitstraling.

Voer
In totaal worden 576 extra vleesvarkens en 24 extra opfokzeugen aangevraagd.
In het akoestisch rapport (Akoestisch onderzoek, H.04.291.01, Adviesbureau De Haan) is aangegeven dat
2 keer per week varkensvoer wordt gebracht. Dit betreft de worst-case-scenario (de bedrijfssituatie
waarbij er vanuit wordt gegaan dat alle aangevraagde activiteiten op 6en en dezelfde dag plaatsvinden).
De frequentie van aanvoer van voer neemt niet toe naar aanleidng van de toename van het aantal dieren.

Aan- en afvoer van vee
1 keer per week worden vleesvarkens afgevoerd in de dagperiode. Dit blijft gelijk ten opzichte van
vigerende vergunning. In het akoestisch onderzoek (H.04.291.01, Adviesbureau De Haan) is gerekend met
een maximale laadtijd van 1 uur. Dit is ruim gerekend. De afvoer van vleesvarkens in aangevraagde
situatie vindt plaats binnen 1 uur.

Afvoer van mest
In het akoestisch onderzoek, H.04.291.01, van Adviesbureau De Haan is ten aanzien van de afvoer van
drijfinest gerekend dat de mest 6en keer per twee a drie weken wordt afgevoerd. Per keer worden
maximaal 3 wagens tussen stal 5 en 6 geladen aan de voorzijde van stal 7 en 3 wagens aan de achterzijde
van stal 7. Dit betreft de worst-case-scenario. In het onderzoek is deze situatie gezamenlijk met de overige
geluidsbronnen berekend (op 1 dag). Door gewenste uitbreiding is sprake van een toename van circa 720
m3 drijfinest/jaar. In totaal zijn er 24 vrachtwagens perjaar extra. Dit betekend 4 extra dagen. Voor
aangevraagde situatie kan worden uitgegaan dat de mest een keer per twee weken wordt opgehaald. De
geluidsbelasdng in de worst-case-scenario blijft gelijk ten opzichte van de reeds berekende
geluidsbelasting in het akoestisch onderzoek, H.04.291.01, van Adviesbureau De Haan.
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Overig
Doordat stal 7 wordt voorzien van een luchtwasser dient zwavelzuur te worden aangevoerd en spuiwater
te worden afgevoerd. In de vergunde situatie is reeds een chemisch luchtwasser vergund (sta16). Deze
luchtwasser komt door voorgenomen bedrijfsopzet te vervallen. In het geluidsrapport (onderzoek,
H.04.291.01, Adviesbureau De Haan) is rekening gehouden met de aanvoer van zuur en afvoer van
spuiwater. In de aangevraagde situatie wordt het zwavelzuur niet verpompt maar met wisselcontainers
gebracht met behulp van een vrachtwagen. Hiermee komt de geluidsproductie afkomstig van het
verpompen van het zuur te vervallen. Het spuiwater wordt verladen tussen stal 5 en 6. Het verladen duurt
15 minuten.
In het onderzoek, H.04.291.01, Adviesbureau De Haan is uitgegaan van de worst-case-scenario. Hierbij is
rekening gehouden dat het veriaden van het spuiwater maximaal 1 x op een dag plaatsvindt.

Conclusie
Aangevraagde veranderingen leiden niet tot een toename van de geluidsproductie.
De geluidsproductie afkomstig van de ventilatie van de stallen neemt af. Het aantai aan- en
afvoerbewegingen op jaarbasis zullen iets toenemen echter leiden voorgenomen wijzigingen niet tot een
toename van het maximale aantal aan- en afvoerbewegingen zoais berekend in de worst-case-scenario (de
bedrijfssituatie waarbij er vanuit wordt gegaan dat alle aangevraagde activiteiten op een en dezelfde dag
plaatsvinden) in het onderzoek, H.04.291.01, Adviesbureau De Haan.
Uit dat geluidsrapport is gebleken dat de geluidsbelasting afkomstig van het bedrijf past binnen de
geldende geluidsnormen. De geluidsbelasting afkomstag van aangevraagde situatie blijft derhalve ook
binnen de geldende geluidsnormen.
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Checklist energiebesparing veehouderijen

Bedrijfsgegevens

Naam inrichting P. Tielemans, locatie Kreiel 14 Wintelre

Adres Esperenweg 6a

Postcode 5091 JM

Plaats Oostelbeers

Telefoonnummer 013-5141936

Type agrarischbedrijf Varkenshouderij

1.1 Analyse enerigieverbruik

1.Is er eerder een energiebesparingonderzoek uitgevoerd?
O ja; voeg de onderzoeksrapportage bij de aanvraag

nee; gadoornaarpunf 2

Is het rapport bij de aanvraag gevoegd?
O ja, datum: .....................
O nee

Door wie is het uitgevoerd?
O DLV
O CLM• energiebedrijf• anders, namelijk.............................................................................................................

Waar was het op gericht?
O ................................................................................................................................................

..................................................................................................................................... . ..........

................................................................................................................................................

....................................................................................

Welke maatregelen zijnlworden uitgevoerd en per wanneer zijnlworden deze gerealiseerd?
O ................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

........................................................................ . .......................................................................

................................................................................................................................ . ...............

Is vervolgens een energiebesparingsplan opgesteld?
O Ja; voeg het besparingsplan bij de aanvraag
O nee

Is het energiebesparingsplan bij de aanvraag gevoegd?
O ja, datum:.....................
O nee
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2. Meten en registreren van energiegegevens. ZIE NOTA'S

Energiebron Hoe wordt het Hoe vaak?2
geregistreerd?'

Gas: meter jaarlijks
Elektriciteit: meter Maandelijks

Olie: ...................................................................
Propaan: ...................................................................

1. Jaarrekening energiebedrijf gehele bedrijf en/of m.b.v. tussenmeters per stal of bedrijfsdeel en/of
2. Aantal keer per maand, kwartaal, jaar .........

3. Overzicht energie en -kosten in het afgelopen jaar. ZIE NOTA'S

Jaar: 20,..........

Door wie?

E-on
Essent
...............................
...............................

Gas: 3.847 m3 x 31,65 = 121.758 MJ €... ... ... ... . .. ...
Elektriciteit: 272.500 kWh x 9,0 =2.452.500 MJ €... ... ... ... ... ...

Olie: ...................I x 36,2 ................... ?..................
Propaan: ...................I x 36,2 =.................MJ €..................

Overig: ................... ......... ......... €..................
Totaal: 2.574.258 MJ ....................

3. De verbruiksgegevens zijn o,a, te vinden op de jaarrekening van het energiebedrijf.
4. Omrekeningsfactoren naar mega jouie (MJ) primaire energie, om onderling vergelijk mogelijk le maken.

Maakt u gebruik van krachtstroom? (380 V)?
¦ ja
? nee

4. Is het onder 3 vermeid verbruik representatief voor uw bedrijf.¦ ja
O nee, geef aan waarom niet

...................................................................................................._....................., .......................

............................... ......................................................................................................................

............................................................................................................................
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5. Overzicht berdijfsgegevenss

Bedrijfsmiddel energiebron aantal Vermogen(s) per Totaal Indicatie
stuk (kW4) vermogen werkingsduur

(uur/jaar)

Yerlichting

• TL-verlichting:
• Spaarlanipen:
• Gloeilanipen:

Yentilatoren
• 220 V:
• 380 V:

verwarmingsinstallatie
• HR:
• VR:
• ConventioneeI:

Luchtverhitter:
Boiler:
Yloerverwarming

• Wartnwater buizen:
• elektrakabels:

Biggenlampen:
Melkstal:
Retnigirigsapparatuur:
Melkkoelmaehine:
Mestdroogsysteem, type:

A P AxP

Luchtwasser elektriciteit 1 0,5 0,5 110
Zuurdoseerpomp

cireulatiepomp elektriciteit 1 7,0 7,0 8760
Pomp (spuiwater) elektriciteit 1 0,5 0,5 110
.....................................
5. 'Lie renvooilijst bij de aanvraag

6. Verdeling energieverbruiO
onderdeel jaarlijks energieverbruik

Gas: Elektriciteit: Overig: Totaal:
m? kWh (1) MJ?—

Stalverwarming: .... . ........11.... . ... ... ............. ...... ........ ......... .....................
Stalventilatie: .............. ....................... ....................... .......................
Verlichting: ....... . ...... ......... ..... ....... ........... ....................... .......................
Warm.vuater: .... ... ....... ...... ... ....................... ....................... . ......... ......
Melkwinning/ .................... .................... .................... ....................
-koeling:
Mestbewerking: ..... .. ...... .... ...... .... . ...... ............ ..... . ...... ........... ... ... .... ...
Luchtwasser: ....................... 62.608 kWh ... 563.472.....................
6. Indien geen exacte gegevens oven het energieverbruik bekend zijn, kan erm.b.v. de gegevens uit 6 een benadering worden gemaakt:

• elektriciteitverbruik bedrijfsmiddel ( kWh /j)= aangegeven vermogen (kW) x bedrijfstijd (h !j)
• gasverbruik instal[atie (m'/j) - 0,114 (m'/kWh) x aangegeven belasting olp onderwaarde ( kW) x bedrijfstijd ( h/j)

7. Voorde ornrekeningsfactoren naar MJ zie bij vraag 3
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1.5 Toepassing stand der techttiek varkenshouderijen

Wordt de maatregel toegepast?
Indien ia, in welke stallen* wordt de maatregel toegepast?
Indiengee,wordt er aan het toepassingscriterium** ( T) voldaan?

* u kunt volstaan met een verwijzing naar het numrner ofde letter waarmee de betreffende stal(len) op de plattegrondtekening, behorende bij de aanvraag, wordt
eangeduid.
** informatie over toepassingscriteria vindt u in de publicatie "El 1 Energie. Informatieblad Veehouderijen herziene versie
(lnfomil, Den Haag 2004). Deze publicatie is te downloader. op de site: www.infomil.nl.

Verlichting
Wat is het gcYnstalleerd vermogen (W / mz) ?: Zie tabel 5
Hoeveel uur perjaar is de verlichting in werking? Niet gewijzigd

vraag I Besparingsmaatregel i ja* I nee Stallen

Welke van de onderstaande ener iezuini e verlichtin ster,hniekenzijn ! worden toegepast'? NIE,T GEWIJZIGD

T Bij nieuwbouw, renovatie ofverwijdering :asl•,est;
Eventueel in combinatie met verschillendF; schakelgroepen en /of
da lichtsensoren.

2 Aanwezi heidsdetectie
T O sla ruimtes en andere ruimtes die ni.et continue bemand
3 Centrale lichtschakelaar ?
T Verlichting dient apart van andere el•ektriciteitsvragers gevoed te worden om

on ewenst uitschakelen van apparaIcuur te voorkomen
4 Schakelklok en schemerschakelaa?; buiten- en terreinverlichtin
T Algemeen toepasbaar
5

_

S aarlampen
T
6

_
Vervanging van alle soorten_g;loeilampen
Wordt er ebruik geniaakt v,-un I{P-TL lam en met s ie elo tiek-armatuur

T Als basisverlichting bij niF,uwbouw in geval van > 2.000 branduren /jaar;
Als vervanging bestaan&e verlichting bij geinstalleerd vermogen vanaf 14 W/
m2.

7
_

Halverinsschakelaar ofdimmer op biggenlampen
T Algemeen toepasbaar,'besparingspotentie:el sterk afhankelijk van feitelijke

situatie
8 Anders nameli'k ...
T
9 Geen
* indien cen maatregel op dit inoment nog niet toegepast is, d.ient u de termijn waarop u deze maatregel uiterlijk gaat toepassen te vermelden.
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Isotatie NIET GEWIJZIGD
vriing I Bes arin smaatreel a* nee Stailen

Welke isoierende voorcieningen zijn / worden toegepast?
1 Li vloerisolatie
T Nieuwbouw ofrenovatie van dichte vloeren
1 Dak / plafondisolatie
T Standaard bij nieuwbouw en renovatie, indien geen buitenklimaatstal;

Buitenklimaatstal alleen isolatie te en zoninstralin.
2 S ouw muurisolatie
T Standaard bi' nieuwbouw en renovatie, indien geen buitenklimaatstal.
3 lsolatie van leidingen
T In onverwartnde ruimten en ruimten met warmteoverschot

?4 Anders, nameli'k ...
T
5 Geen
F indien een maatregei op ait moment nog niet toegepast is, aient u de termiln waarop u deze maatregel uiterlijk gaat toepassen te vermelden.

Ventilatie
vraag Bes arin smaatre el a* nee Stallen

Welke maatre elen rnet betrekking tot mechanische ventilatie zi'n / worden toe e ast?
1 Klimaatcom uter
T Bi' mechanisch geventileerde stallen.
2 Regeling met meetwaaier en smoorunit
T Algemeen toepasbaar voor biggen- , kraam- en vleesvarkensafdelingen;

Voor dragende zeugen is ventilator met handbediende diafragmaschuiven
an baar.

¦ Sta17

3 Fre uentiere elin
T Bij nieuwbouw ofrenovatie, mits:

- centrale afzuiging met vergelijkbare ventilatievraag
vande diverse afdelingen;

- ofper afdeling bi' grote afdelin en.

¦ Stal 7

4 Centrale afzuiging ¦ Stal 7
T

_
Bij nieuwbouw, indien centraal afgezogen lucht wordt gebruikt voor:
- mestverdamping;
- luchtwassi.ng;
Ofbi' verIeUing envssie unt stal.

5 H bride ventilatie
T Lage luchtaanvoer en hoge afvoer vereist;

Nieuwbouw, mo eli'k bi' renovatie
6 Ventilaties steemmet onder rondse luchtinlaat
T Bi' nieuwbouw, afhankeli'k van gekozen stals steem. _ ¦ Sta17
7 Automatisch geregelde natuurli'ke ventilatie
T Bi' nieuwbouw, mits moeli'ke geureffectenacce tabel zi'n in concrete situatie
8 Anders, nameli'k ...
T
9 Geen
* indien een maatregel op dit momentnogniet toegepast is, dient u de termijn waarop u deze maatregel uiterlijk gaat toepassen te vermelden.
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Verwartning NIET GEWIJZIGD
Wat is bet bouwiaar van het (de) stooktoestelllenl?: ...................
vraap, Bes arin smaatre el 'a* nee Stallen

Welk e verwartning is / wordt toee ast?
1 Cv / vloerverwarmin
2 Lucbtverwarmin
3 I Stralin sverwarmin

Wat is de uitvoering van de stooktoestellen?
4 Conventioneel J?
5

_
VR

6 HR
7 VR / HR combinatie
T Bi' vervanin , retom-tem eratuur is doorslaggevend voor ebntiksrendement.

_

Zi'n / worden er aanvullende maatre elen etroffen? _

8 Optimalisenng en weersafhankeli'ke regeling werwarmin
T Algemeen toepasbaar, besparing afhankelijkvan:

- huidige regeling;
- klimaateisen;
- o timale o stellin.

9 Bi en cv- roe of—ketel voorafwijkend_e Y.vimtes _
T Algemeen toepasbaar, besparing zeer stert,c afbankelijkvan:

- afwijkende ge:bruikseisen ruimtes;
- afwijkende k:limaateisen ruimtes;
- vloerverwa,.-rnin seircuit. _

9 Anders, nameli'k ...
-- - - --T -- -

'
--

10 Geen
• tnaten een maatregei op ait mornent nog ntet toegeprist is, dient u de termqn waarop u deze rnaatregei utternJ K gaat toepassen te venneiaen.

1.6 Resterende maatregelen

Aandachtspunten
Varkens- en pluimveehouderij: Er wo-rdt gebruikgemaakt van energieopslag inbodem¦ ja

O nee

Good housekeeping maatregelFen

Klimaatmanagement
Instellingsgegevens worden re.gelmatig gecontroleerd¦ ja

O nee

Yarkenshoudery bij verwarmde cent.-rale gang: temperatuur wordt regelmatig gecontroleerd¦ ja
O nee

Temperaluurmetersgeposttioneerdterplaatse waar ingaande luchtzich mengt met aanwezigestallucht
s ja

O nee

1.7 Ondertelcening

Plaatr; WINTELRB datum 2OOa

Handtekening naam inblokletters
? P. TIELEMANS

?
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Checklist
waterbesparing

ontvangenop : .............................................

nummer : .............................................

Deze checklist moet worden ingevuld bij een waterverbruik van > 5.000 m' per.jaar.

- Als een ruimte op dit fomiulier te klein is, verder gaan op een bijlage.

1 Bedrijf(snaam): P. Tielemans

adres: Kreiel 14

postcode/plaats: Wintelre

postadres: Esperenweg 6a, 5091JM Oostelbeers

contactpersoon: ¦ dhr ? mw

tei./fax: 013-5141936

branche: varkenshouderij

aantaE werknemers: 2

2 Is ten behoeve van de inrichting eenQja De onderzoeksrapportage moet worden meegestuurd; daarbij
onderzoek uitgevoerd naar de moct worden aangegeven welke maatregelen uit het rapport
mogelijkheden voor waterbesparing zullen worden uitgevoerd, en wanneer.

Ga door naar 8

¦ nee Ga door naar 4

3 Controle waterverbruik Wordt het waterverbruik gemeten? ? nee nja
Worden deze gegevens geregistreerd? o nee ?ja

Zoja: hoe? n perjaar
• per maand
• per bedrijfsonderdeel

Wie is hiervoor verantwoordelijk? .........................................

Worden de gegevens geanalyseerd? c nee ?ja

4 Overzicht waterverbruik Drinkwater/leidingwater ..... ............ ...... ....... ....... m' perjaar

Grondwater (extra verbruik) 1.092 ...... n-0 perjaar

Oppervlaktewater: ........................................... m' perjaar
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Indica[or

Indicator aantal m 3perproductofanders:door dit gegeven te monitoren kan per (toekomstige) tijdseenheid een trend van de water
hoeveelheden worden weergegeven. Want als binnen een bepaalde termijn meer producten zullen worden geproduceerd zal er in deze termijn
ook evenredig meer water worden gebruikt.

Industritle productiebedrijven geven vaak per product weer. Voor dienstverlenende bedrijven in kantoren is vermelding per werknemer
geschikt.

5 Gemiddelde hoeveelheid water ? per werknemer/jaar ........... ........ ..... . ...... . .....
? per product/jaar . ..... ... . ...... . . . .. . . . .... .. . ... ..

aper m2 .....................................
? per karrier .....................................

? per g ast/bezoeker .....................................
¦ per dierplaats 1,82m'.
? anclers ................... .....................................

6 Ai getroffen waterbesparende N'[ET GEWfJZIGD
maatregelen

a Sanitaire doeleinden (inclusief doorstre,ombegrenzers op de kranen ? nee ? ja ?gedeeitelijk
schoonniaak) spoelo,aderbrekers op de toiletten ?nee ?ja ? gedeeltelijk

waterbesparende douchel.<.oppen o nee o ja a gedeeltelijk
herpie.bruik (gezuiverd) afval- of
prricesw2ter u nee ?ja ? gedeeltelijk

b Grondstof(voor betonmortel, recirculatie ? nee ? ja ?gedeeltelijk
verf, voedingsmiddelen) procesaanpassing ? nee n ja ? gedeeltelijk

c Proceswater (fotografische, zuiveringen recirculatie ? nee ? ja ?gedeeltelijk
galvanische baden, autowasstraat , procesaanpassing ? nee oja ? gedeeltelijk
zwembaden) (cascadering/tegenstroom)

d Koelwater gesloten koelwatersysteem o nee ?ja o gedeeltelijk
warme- / koudeopslag in de bodem ?nee ?ja ? gedeeltelijk

e Luchtbevochtiging ultrasone luchtbevochtiging o nee oja ? gedeeltelijk

f Anders waterzuinige apparatuur o nee ?ja a gedeelteiijk
opvang en gebruik regenwater o nee a ja ?gedeeltelijk

..................................... o nee aja ? gedeeltelijk

..................................... o nee ? ja ? gedeeltelijk

..................................... o nee aja a gedeeltelijk

7 Zijn er maatregelen voor de ¦ nee
nabije toekomst geplane,'1 n ja, nl: ....... ................................

..........................................................................
................ ..........

..........................................................................

...........................................................................

A,u,b. termfj?r opgeven en een schatting van het resultaat en/ofdocumentatte
toevoegen.
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Vragen, opinerkingen oftoevoegingen Aangevraagde veranderingen leidt tot een toename van 576 vieesvarkens en 24
opfokzeugen.
Hierdoor is sprake van een stijging van het waterverbruik vanwege de toename van
drinkwaterbehoefte. Door het toepassen van een cheniisch luchtwasser Is 257 m' extra
water benodigd. Voor het overige teldt aangevraagde verandering niet tot een toename in
waterverbruik. Ten aanzien van bet extra waterverbruik kan worden gesteld dat weinig
maatregelen ter beperking van bet verbrulk te treffen zijn omdat het grootste gedeelte
drinkwater ten beboeve van het vee betreft.

S Bijlagen de volgende bijlagen zijn bijgevoegd:

n onderzoeksrapport nr gedateerd
opgcsteld door

n plan van aanpak

n ..........................................................................

totaal aantai bijlagen: ......................................................

Plaats datum

Handtekening naam in blokletters
P. TIELEMANS

((n te vullet: door afileling mflieuzaken van uwgemeente)
Zienswijze ambtenaar

Waterbesparingsonderzoek.? ? ja ? nee
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Emissietoets -fi"n stof
Tielemans Kreiel SY

R M B l
wau...w uwuoe.,carwc

vetsie 3.3

Aanvraag
dlercatagorie 1)

anstais steem

aantal

dieren

amissie

gramtdieriuur

% reductie 2)
doormaatreget

emissie

grarrduur

D1.2.18. 96 0.023744 2.279

D1.1.16.1. 1586 0.015068 23.899

D1.313. 320 0.025114 8.037

D1.3.13. 30 0.025114 0.753

D2.5. 2 0.023744 0.047

D 3.2.14.2 3496 0.012557 43.900

03.2.14.2 144 0.012557 1.808

A 3 8 0.011187 0.089

0.000000 0.000

0.000000 0.000

0.000000 0.000

0.000000 0.000

totale em'?,ssie in rarNuur 80.818

totaie emtssie in k/s 0.00002245

voertuigcategorie aantal

uur per

etmaal 3)

emissie

gramluur 4)

emissie
gramfuur

gemiddeld

overda
vrachtwa en/tractor 4.5 6.1 1.148

totale emissie in grarniuur 1.148

totale emissie in k!s 0.00000032

ehole inrichtin

totale emissle in grarrduur 81.961

totale emissie in k Is 1 0.00002277

Emissietoets - fi'n stof ?
le emans reiel 8 RMB?

versle 3.3

Wnirlino varrninninn

diercategorie 1)

en stalsysteem

aantal

dieren

emissie
grsrrddierluur

% reductie 2)
door maatregal

emissie
granguur

01.2.18. 96 0.023744 2.279

101.1.16.1. 1586 0.015068 23.899

01.3.13. 320 0.025114 8.037

D 1.3.11 30 0.010046 0.301

D 2.3 2 0.009475 0.019

D 3.2.7.1.1 2920 0.031393 91.667

D 3.2.7.1.1 120 0.031393 3.767

A 3 8 0.011187 0.089

0.000000 0.000

a.oa0o0o 0.000

0.000000 0.000

0.000000 0.000

Itotale emissie in ramluur 130.058

totaie emissie in k Is 0.00003613

voertuigcategorie aantal

uur per

etmaal 3)

emissia

gramfuur 4)

eroissie

gramluur

g emiddeld

overda

vrachtwa enitractor 4.5 6.1 1.148

totaleemissiein gramiuur 1•148

totate emissie in k!s 0.00000032

eheie inrichtio

totate emissie in grarrduur 131.206

totafe amissie in k!s 0.00003645

1) Oe keuze van de diercategorieen is overgenomen uR'Berekeningsmethode voorde emissie van fijn stof

vanuit de landbouw, W.J. Chardon en K.W. van der Hoek, AJterra-r°apport 682, 2002". Hierdoor is bij sommige

diercategorieen wel onderscheid gemaakt tussen stalsystemen en bij andere niet.

2) In "Opties voor reductie van flin stofemissie uit de veehouderij, A.J.A. Aamink en K.W. van der Hcek,

RlVlvt-rapport 289, 2004" wonien diverse maatregefen genoemd met daarbq hetverwachte % re(Juctie.

Waer in de beschrijving van het stalsysteem een luchtwasser is venneki, is deze al verwerkt in de emissie.

3) Het aantal uur peretmaal dat 66n zwaar motorvoertuig over hetterrein van de inrichbng rijdt. ALs er 21rac-

toren elk gedurende 3 uurrondrijden, is dat dus in totaal 6 uur.

4) De emissie van tractoren en vrachtwagens is gebaseerd op de, conform de'Regeling beoordeling luchtkvraliteit 2007',

doorVROM bekend gemaakte emissiefectoren voor niet-snelwegen, versie 22 februari 2008- Omdat vrachtwsgens en

tractoren op hetterrein van de knrichfing geregeld stoppen en vaak manouvreren, is uitgegaan van de emissie voor

2008 bij een gemiddelde sneheid lagerdan 15 kmluur.

De gebnjikte RAV-tabel is versie: 2007-1 _

Zachte piantaardige olien toevoegen aan voer.

1% 15%

20h 30%

Dierlijk vet ofharde piantaardige o1l6n toevoegen aan voer.

1% 10°,G

2% 20%

Biowasser 60%

iChemischewasser 60%

Waterwasser 40%

Medium fiRer
95%

Absoluutfitber 100%

Olie s rueien 90°>fo

Water s rceien 50°k

Dikke laag stro ofdiepstrooisel 50%
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Inno+ B.V.

Herikstraat 18

5993 GL Maasbree

Telefoon 077 465 73 60

Fax 077 465 73 61

Internet www.inno-plus.nl

E-mail info@inno-plus.nl

Dimensioneringsplan luchtwassing

Bedriif:
Dhr. P. Tielemans
Espenerweg 6a
5091 dM Oostelbeers

locatie: De Kreiel te Wintelre

Maasbree, 11 augustus 2008

Dimensioneringsplan vleesvnrkensstal:

Behoort hi
Burgem-
van Ee.
d.d. 2 Q

De uitgaande lucht van de stal vvordt behandeld met het Inno+ Luchtwassysteem voor 95%
ammoniakreductie. Het systeerri is erkend onder het nummer BWL 2007.05.

Diersoort Aantallen Max. Totale
plaatsen ventilatie ventilatie

per dier

[- M3/U
url Im3

luur]

Vleesvarkens 3.496 40 139.840
O fokzeu en

_
144 ; 40 5.760

Totaal: ! 1145.600

Gelijktijdig- Ventilatiedebiet
heidsfactor met

gelijktijdigheids
factor

[-] [m3luur]
100% ` 139.840 m3/uur
100% 1 5.760 m /uur

145.600 m /uur

In de stal wordt gewerl.ct met luchtkoeling waardoor het maximale ventilatiedebiet 40 m3luur per dier
is. In de bijlage is het rapport toegevoegd met de onderbouwing van de ventilatiecapaciteiten in het
geval van koeling.

!
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Berekening luchtkanaal en luchtwasser:
• Maximale ventilatiecapaciteit in de stal: 145.600 m3/uur.
• Maximale luchtsnelbeid in het centraal afzuigkanaal: 2,5 m/s;
• Minimale benodigde oppervlakte centraal afzuigkanaal: 145.600 m3/uur / 3.600 / 2,5 =16,18 mz;
• Vanwege het feit dat de gehele topgevel als centraal afzuigkanaal is uitgevoerd voldoet dit hier meer

dan ruim aan.
• Er is een Wandopbouwsysteem geplaatst van het type dwarsstroom;
• Dimensionering: 7 standaard Inno+ luchtwasmodules van elk 24.000 rn3/uur =168.000 m31

uur.

• Het wassysteem is opgebouwd uit twee achter elkaar geplaatste filterwanden.
• Bij de modules van 20.000 m3lucht per uur worden er 5 pakketten 2H NET van 45 cm hoog 1 !n

op elkaar geplaatst. Hier is gekozen om een pakket extra er boven op te zetten, dus 6 pakketten x 45
cm = 270 cm netto hoog. Dit betekent een over dirnensionering t.o.v, de erkenning, dit om de
luchtweerstand en dus de energiekosten te verlagen.

• Elke 6inheid (module) heeft een lengte van 1,85 m waarvan netto 1,82 m doorlatend is, de
filterwanden hebben een hoogte van nelto 2,70 m.

• De eerste filterwand heeft een dikte van 0,3 meter en de 2e filterwand heeft eveneens een dikte van
30 cm en is verder uitgevoerd met een getntegreerde druppelvanger van 10 cm.

• Kunststoffiltermateriaal (type 2H-NET filter, contactoppervlak filtermateriaal is 150 mz ! m' lucht),
• Het netto aanstroomoppervlak van het luchtwassysteem bedraagt 34,39 m2; De specifieke belasting

bedraagt dan 4.234 m ! m2;
• Het totale pakketvolume bedraagt: 7 x 1,82 x 2,7 x 0,6 = 20,64 m3.

Ir. M. Ortmans
Inna+ B.V.
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Berekening van minimaie koeibehoefte om ventiiatiecapaciteit met 50% te
kunnen reduceren

Andre Aarnink, 25okt. 04

Inno+ heeftA&F opdrachtgegeven om te berekenen hoeveel de inkomende luchtin varkensstallen moetworden gekoeld om bij 50%

ventilatiecapaciteit een zelfde staltemperatuurte realiseren dan bij 100%. In tabel 1 worden de resultaten van deze berekeningen

weergegevenvoorhet `worstcase scenario'. Tevenswordt in tabel 1 de minimale koelbehoefte weergegeven omeen maximale

temperatuurvan de ingaande lucht te realiseren van 18 oC.

Tabel 1. Minimale (netto) koelbehoefte van de ingaande lucht bij gereduceerde ventilatiecapaciteit om een zelfde staltemperatuur te

verkrijgen dan bij 100% ventilatiecapaciteit. Tevens is de koelbehoefte gegeven om een maximale temperatuurvan de ingaande lucht

te realiseren van 18 OC.1>

Diercategorie 100% Gereduceerde Gerealiseerde Netto koelbehoeftevan Nettokoelbehoefte voor

ventilatie ventilatie staltemperatuur de ingaande lucht; ingaande lucht

capaciteit capaciteit bij 100°/Q zelfde temp3? temperaluur = 18 °C 4>

(m3/ u.dier m3l u.dier capaciteit oC z} Wldier); (Wldier);

Guste en dragende 150 75 28,2 103 172

zeu en

Kraamzeu en5> 250 1 125 28,4 407 1 287

Ges eende biggen 25 12,5 ? 29,1 21 1 29

Vleesvarkens 80 40 28,9 65 T 92

1) Voorde uitgangspunten van de berekeningen zie Bijlage I. Berekeningen zijn gedaan met rekenmodel ANIPRO versie 1.28 (Van

Ouwerkerk,1999).

2) Degerealiseerde staltemperatuur bijeen cmtwerp buiten temperatuurvan 24,1 'IC, een reiatieve luchtvochtigheid van 709'0, een

zoninstralingop hetdak van 880 W1m2 er>, bij maximale ventilatie. Volgens de graadurentabel (Breueret a1.,1991) wordtdeze

temperatuurin Nederland gemiddeld ge(,turende 1% van de tijd overschreden. De laatste jaren isdegemiddelde temperatuur

ietsomhooggegaan, waardoordit pe,rcentage nu iets hogerzal liggen (in orde van groottevan tienden van procenten).
3) Minimale netto koelbehoefte van de i.nkomende lucht in de afdeling om een gelijkestaltemperatuurte realiseren bij de

aangegeven gereduceerde venfilatitacapaciteit als bij 100°10 capaciteit. De nettokoelbehoefte is de hoeveelheid warmte die aan

de lucht moetworden onttrokken. Voor hetbepalen van het vermogen van tle koelunit moet ditgetal gedeeld worden door de

efficientie van de unit. Bij kraamzFsugen wordt onderdeze omstandigheden het dauwpunt bereiktvan de inkomende lucht (=17,9

oC). De koelbehoefte bij kraamze;ugen is incfusief92 Wlvarken condensatiewarmte die vrij komt.

4) Minimale nefto koelbehoefte orro de temperatuur van de +nkomende fucht(T=24,1 OC; RV=70%) te verlagen naar 18 OC bij de

aangegeven gereduceerde vertitilatiecapaciteit.Deze temperatuur iigt net boven hetdauwpunt (=17,9 oC).

5) Inclusief biggen.

Bij koelingvan de inkomende lur;ht (T=24,1 en RV=70%) bij een gereduceerde ventilatiecapaciteit, zoals aangegeven in Tabel 1,

moetdetemperatuurvan de inM;omende lucht in de afdeiing respectievelijk4,0 OC (guste en dragende zeugen), 7,3OC

(kraamzeugen), 4,9 oC (gespe,ande biggen) en4,7 OC (vleesvarkens) lagerzijn dan de buitentemperatuurom dezeifde

staltemperatuurte krijgen als bij 100°/o ventilatiecapaciteit. Indien de lucht opwarmttussen koeluniten afdeling dienterextra gekoeld

worden, dusdanig datde ternperatuurdie de afdeling binnenkomt het hiervooraangegeven temperatuurverschil heeft metde

buitenlucht.
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Bijlage I: Uitgangspunten berekeningen

1) Bij alle diercategorieen wordt uilgegaan van het 'worstcase scenario', Dit betekentdat uitwordtgegaan van de maximale

warmteproductie van de dieren tijdens hun verblijf in de afdeling. Bij gespeende biggen, vleesvarkens en kraamzeugen is

de situatiegenomen aan heteind van de groei-ofzoogperiode, Bij guste en dragende zeugen is uitgegaan van zeugen in

verschillende drachtstadia, waarbij de voeropname iets boven het gemiddelde is gekozen.

2) Voeropname en diergewicht: de voeropnames en diergewichten zoals vermeld in onderstaande tabel zijn gebruikt bij de

berekenPnaen.

Diercategorie DiergevAcht

k
Voeropname

EWld perdier

Guste- en dra ende zeugen 220

Kraamzeu en'? 200

_2,70
7,90

Gespeende bi gen 23_
_

1,10

Vleesvarkens 110 3,20

1) Inclusiefbiggen:ll biggen pertoom van 8 kg met een voemiveau van 2,5.

3) Aangenomen is dat het ventilatiedebletgeen invioed heeftopde luchtsnelheid op diemiveau endatereen homogene

menging is van de luchtin de stal.

4) Bij alle berekeningen is uitgegaan van de defaultwaarden van model ANIPRO, tenzij andersvermeld.

Literatuur
Breuer, J. J. G., A. M. v. Weele, andA. H. C, v. Paassen.1991. Referentiejaar voorde nederlandseglastuinbouw. Klimaatbeheersing(4), p.

110-113.

Van Ouwerkerk, E. N. J.1999. Anipro: Klimaat- en energiesimulatiesoftware voorstallen. Nota V99-109, IMAG Wageningen.
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