
OVERZICHT AAN MOGELIJKĨE VOEREN BIJPRODUCTEN 

1) Bierborstelmix 

2) Beuko-energie 

3) Bonda bostel 

4) Optitar 

5) Tarwemix-ccm mengsel 

6) Optitar-tgc 

7) Bondamix 

8) Tarwezetmeel 

9) Hedicorn 

10) Duynie Blend 10/50 

11) Zuivel 

12) Biergist 

13) Aardappelstoomschillen 

14) Hedi-energy 

15) Optimaalmix 

16) Protiwanzen 

17) Tarwezetmeel Grainpro 

18) Broodmelange 

Alle producten zijn GMP+ gecertificeerd. Maximaal 7 van deze alle producten zijn gelijktijdig op het bedrijf 

aanwezig. Bij de keuze van de diverse producten wordt gekeken naar de voedersamenstelling en de dan 

geldende kostprijs van de producten. 

Voerstrateeie 

Om de uitscheiding van nutriënten (N en P) te verminderen is afstemming van het veevoer op de behoeften 

van de dieren noodzakelijk. Hiermee wordt bij de samenstelling van de veevoeders rekening gehouden. De 

inrichtinghouder wordt op dit aspect door bedrijfsadviseurs en nutritionisten geadviseerd. Het voeren van de 

dieren geschiedt met (geautomatiseerde) voerdoseerleidingen, zodat de hoeveelheid veevoer precies wordt 

afgestemd op de behoefte van de dieren. Door toepassing van het mestbeleid wordt een zo beperkt mogelijke 

uitstoot van stikstof en fosfaat in het milieu bevorderd. De binnen de inrichting toegepaste veevoeders 

worden uitsluitend van GMP+ (Good Manufacturing Į Managing Practice) gecertificeerde leveranciers 
betrokken. In het kader van GMP+ worden regels gesteld aan de productie, handel en vervoer van veevoeders. 
Doel van deze regeling is te waarborgen dat met het veevoer geen te hoge gehaltes verontreinigingen in de 
mest en uiteindelijk in de bodem terecht komen. De binnen de inrichting toegepaste voerstrategie kan worden 
aangemerkt als BBT. 

Bijproducten 
Als bijproducten worden binnen de sector gangbare bijproducten aangewend. De bijproducten zijn afkomstig 
van de humane voedingsmiddelenindustrie. Op grond van de huidige inzichten moeten deze bijproducten als 
een afvalstof worden beschouwd. Ingevolge bijlage 1 Bor zijn Gedeputeerde Staten het bevoegd gezag indien 
meer dan 1000 m 3 afvalstoffen worden opgeslagen of indien meer dan 15.000 ton/ jaar word t doorgezet. Deze 
drempelwaarden worden niet overschreden. De gemeente blijft daarom het bevoegde gezag voor onderhavige 
inrichting. Omdat binnen de inrichting afvalstoffen van derden zullen worden be- en/of verwerkt zijn de 
volgende aandachtspunten van belang. 
1. Doelmatigheid van de be- en verwerking. 
2. Administratie en verwerking, incl. Administratieve organisatie en Interne Controle. 
3. Mengen van afvalstoffen 
4. Financiële zekerheidsstelling 



Ad 1. 
In verband met een doelmatige be- en verwerking van afvalstoffen zijn in het Landelijk afvalbeheersplan 
(2002-2012) minimumstandaarden opgenomen, waaraan moet worden voldaan. De genoemde 
afvalstoffenstromen moeten worden gerangschikt onder de categorie "niet gevaarlijk procesafhankelijk 
industrieel afval". Voor deze categorie geldt als minimale standaard dat de afvalstoffen een nuttige toepassing 
moeten krijgen. In onderhavige inrichting worden de afvalstoffen ingezet als veevoeders. Er wordt daarom 
voldaan aan de minimumstandaard. 

Ad 2. 
In het rapport "De verwerking verantwoord" (De Roever 2002) zijn de uitgangspunten voor een inzichtelijke en 
volledige beheersing en uitvoering van de acceptatie, administratie en interne controle van afvalstoffen 
aangegeven. Voor kleinere bedrijven met beperkte activiteiten leiden de eisen die in het rapport worden 
gesteld aan de administratieve organisatie en de interne controle (AO/IC) t o t vergaande administratieve 
lasten. Aangezien de onderhavige inrichting een veehouderij betreft, is het niet redelijk om de uitgangspunten 
van het genoemde rapport te hanteren. Om het bevoegd gezag inzicht te geven in de bijproducten die binnen 
de inrichting worden opgeslagen en verwerkt, zal een registratie plaatsvinden van de aard en hoeveelheid van 
de aangewende bijproducten. De nadruk ligt hier veel meer op een goede vooracceptatie zoals het betrekken 
van GMP-waardige voerproducten van erkende, gecertificeerde leveranciers (zie hierna). 

Ad 3. 
Uitgangspunt voor het mengen van afvalstoffen is dat het mengen van afvalstoffen niet is toegestaan tenzij dit 
expliciet in de omgevingsvergunning is geregeld. In hoofdstuk 16 van het beleidskader (Deel 1 LAP) zijn de 
uitgangspunten voor het mengen nader uitgewerkt. Op grond hiervan moeten afvalstoffen na het ontstaan 
zoveel mogelijk gescheiden worden gehouden van andere afvalstoffen. De reden hiervoor is dat hergebruik en 
nuttige toepassing van homogene stromen over het algemeen beter mogelijk is dan van samengestelde 
stromen. Onder bepaalde condities kunnen verschillende afvalstromen echter net zo goed of soms zelfs beter 
samengesteld worden verwerkt. Het samenvoegen van stromen om een meer homogene samenstelling te 
verkrijgen komt in dit geval de verwerking ten goede. Ook het samenvoegen van afvalstoffen met niet-
afvalstoffen moet daarbij worden beschouwd als een vorm van mengen. In het rapport "De verwerking 
verantwoord" (De Roever 2002) is de beleidslijn voor het mengen van afvalstoffen nader uitgewerkt. Ten 
aanzien van diervoeders wordt uit oogpunt van voedselveiligheid uitgegaan van het voorzorgprincipe en het 
gebruik van zuivere grondstoffen. Voor het mengen van afvalstoffen in diervoeders moet worden voldaan aan 
het voorzorgprincipe en aan het criterium zuivere grondstof. Indien uitsluitend gecertificeerde diervoeders 
worden toegepast, wordt hieraan voldaan. De bijproducten worden daarom uitsluitend ingekocht en geleverd 
door GMP (Good Manufacturing I Managing Practice ) gecertificeerde leveranciers. De GMP regeling is 
vergelijkbaar met ISO 9002 en geldt voor de productie, de handel en vervoer van voerproducten. 

Bij GMP wordt gelet op 4 aspecten van het product: 
1. Nutrítionele kwaliteit, ofwel de voederwaarde van het product. Die wordt uitgedrukt in beschikbare 

energie, aminozuren en essentiële bestanddelen zoals vitaminen en sporenelementen. 
2. Technische kwaliteit, ofwel de kenmerken van het voer, zoals de afmetingen en de hardheid van pellets 

en de smaak. 
3. Veiligheid, ofwel de hoeveelheid ongewenste stoffen en ziekteverwekkers in het product. De kans dat 

die bij een mens of het dier to t gezondheidsproblemen leiden, of in hoeverre die belastend zijn voor het 
milieu. 

4. Emotionele kwaliteit, betrekking hebbende op de herkomst of het doel van het product. Bijvoorbeeld 
voerproducten voor de biologische veehouderij zijn niet van dierlijke oorsprong en kennen geen 
kunstmatige kleur- en smaakstoffen. 

Verder zijn gecertificeerde bedrijven verplicht de risico's rond het product en alle handelingen die daarbij 
horen, in kaart te brengen en te analyseren om ze te kunnen beheersen. Verder zijn alle gecertificeerde 
leveranciers van mengvoeders en van enkelvoudige producten verplicht om de grondstoffen in te kopen bij 
toeleveranciers die de productveiligheid aantoonbaar kunnen garanderen. Alle binnenlandse toeleveranciers 
van diervoedergrondstoffen moeten beschikken over een kwaliteitssysteem dat gebaseerd is op GMP-
voorwaarden. 



Ad 4 
In príncipe kunnen alle inrichtingen (afvalbedrijven) onder categorie 28 van Bijlage I, onderdeel C van het 
Besluit omgevingsrecht (Bor), op basis van Ş 4.1 van de Wabo, met een financiële zekerheidsstelling te maken 
krijgen. Deze zekerheidsstelling is bedoeld voor de dekking van aansprakelijkheid voor schade aan de bodem 
na beëindigen van de activiteiten binnen de inrichting. Vooropgesteld dient te worden dat de zekerheid enkel 
en alleen gesteld kan worden voor de te vergunnen opslag van afvalstoffen. Wij vinden het stellen van een 
financiële zekerheid bij een veehouderij echter niet redelijk. De bedrijfsvoering is niet gericht op en afhankelijk 
van het verwerken van afvalstoffen, maar de productie van dieren. Gezien de aard van de betreffende 
bijproducten, hoeft voor een onomkeerbare negatieve beïnvloeding van de bodemkwaliteit niet te worden 
gevreesd. Door het stellen van eisen aan de opslagvoorzieningen van deze bijproducten alsook de overige 
bijproducten en veevoeders kan verontreiniging van de bodem bovendien voldoende worden voorkomen. 

Conclusie voerstrategie 

De binnen de inrichting toegepaste voerstrategie kan worden aangemerkt als best beschikbare techniek. 

ACCEPTATIEBELEID 
DATASHEET ACCEPTATIE VOEDERCOMPONENTEN 

PROCEDURE: GEVAAR BEHEERSBAARHEID 
Vooracceotatie : Ongewenste verontreinigingen GMP gecertificeerde leverancier 

Voldoen aan diervoederwetgeving 
Betrouwbare leverancier (vaker van afgenomen) 

Ongewenste verontreinigingen GMP gecertificeerde leverancier 
Voldoen aan diervoederwetgeving 
Betrouwbare leverancier (vaker van afgenomen) 

Onvoldoende voederwaarde GMP gecertificeerde leverancier 
Voldoen aan diervoederwetgeving 
Betrouwbare leverancier (vaker van afgenomen) 
Productspecificatie 
Eisen stellen aan: 

Ph-waarde 
X drogestof 
samenstelling 
kleur 
reuk 
smaak 
ruw eiwit 
energiewaarde 

Geen constante kwaliteit GMP gecertificeerde leverancier 
Voldoen aan diervoederwetgeving 
Betrouwbare leverancier (vaker van afgenomen) 

Geen regelmatige aanvoer Betrouwbare leverancier (vaker van afgenomen) 
Niet voedselveilig GMP gecertificeerde leverancier 

Voldoen aan diervoederwetgeving 
Betrouwbare leverancier (vaker van afgenomen) 

Acceptatie : Onvoldoende voederwaarde Tijdens lossen worden per vrachtwagen monsters 
genomen, deze monsters worden onderzocht op 

"A drogestof 
zuurgraad (Ph). 

(aflevering) 
Onvoldoende voederwaarde Tijdens lossen worden per vrachtwagen monsters 

genomen, deze monsters worden onderzocht op 
"A drogestof 
zuurgraad (Ph). 

(aflevering) 

Ongewenste verontreinigingen Visuele controle, controle op 
kleur 
smaak 
reuk 

Zie vooracceptatie 

(aflevering) 

Niet voedselveilig Zie vooracceptatie 



Afleveren Vrachtwagens bij aankomst en vertrek 
steekproefsgewijs wegen en 

vrachtbrieven verzamelen en bewaren 
weegbonnen 

Visuele controle, controle op 
kleur 
smaak 
reuk 

Niet voldoen aan kwaliteitseis Direct retour, worden niet geaccepteerd 
Tiidens opslae: Afname voerderwaarde, gisten en 

vorming van schimmels 
Visuele controle, controle op 

kleur 
smaak 
reuk 

Steekproefsgewijs monsters nemen en controleren op 
X drogestof 
zuurgraad (Ph). 

Resultaten 
vergelijken en bijstellen (voerderwaarde) 

Administratie: Onvoldoende voeden/vaarde Resultaten monstername 
Afleveren van onjuiste 
hoeveelheden 

Vrachtbrieven en weegbonnen 

Voorraad Per kwartaal voorraad opnemen. 


