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1 Tweede aanvullng MER Heense Hoeve B.V.

1.1 Aanleiding

De Commissie voor de m.e.r. heeft bij een eerste toetsing van het MER varkenshouderij de Heense
Hoeve B.v. van 12 juli 2007 verzocht om aanvullingen. In navolging hierop is op 10 januari 2008 een
aanvulling op het MER van 12 juli 2008 ingediend bij het bevoegd gezag, de Provincie Noord-Brabant.
In het eindconcept-advies van de Commissie m.e.r. van 18 maart 2008 is aangegeven dat in het MER
en de aanvullng alle essentiële informatie aanwezig is.

Op 20 december 2007 was een ontwerp-verordening geurhinder en veehouderij aanhangig gemaakt
bij de Gemeenteraad van de Gemeente Steenbergen. In deze ontwerp-geurverordening werd
voorgesteld de geurnorm voor de bebouwde kom aan te scherpen van 2 Ou/m3 naar 0,61 Ou/m3.
Inmiddeis is deze geurverordening ongewijzigd vastgesteld en is de voorgenomen activiteit (aanvraag
milieuvergunning van 12 juli 2007) niet vergunbaar voor wat betreft individuele geurhinder. Dit is dan
ook de aanleiding voor deze tweede aanvulling op het MER van 12 juli 2007. In deze aanvulling wordt
de voorgenomen activiteit aangepast tot variant 1 op de voorgenomen activiteit (V1VA). De
voorgenomen activiteit is in V1VA geoptimaliseerd voor wat betreft geuremissie om aan de geurnorm
van 0,61 Ou/m3 te kunnen voldoen. Dit betekent dat in V1VA de uittredesnelheid is verhoogd en de
emissiepuntdiameter is verkleind.

Tevens is gekozen om de luchtwassers in de bestaande stal te plaatsen in plaats van achter de stal.
Dit heeft als gevolg dat de coördinaten van de emissiepunten verschoven zijn en de

emissiepunthoogtes zijn verlaagd.

Een andere relevante ontwikkeling is dat de Raad van State in maart 2008 een
Natuurbeschermingswetvergunning geschorst heeft in een voorlopige voorziening, welke was

verleend op basis van het 'Toetsingskader ammoniak rondom Natura 2000-gebieden'. De Raad van
State oordeelde dat door het alleen toepassen van het 'Toetsingskader ammoniak' onvoldoende is
aangetoond dat de uitbreiding geen significante gevolgen heeft voor het nabijgelegen natuurgebied in
geval dat de depositie beneden de drempelwaarde van 5% van de kritische depositiewaarde blijft.
Nader veldonderzoek is noodzakelijk om te kunnen concluderen of bij een toename in
ammoniakdepositie wel of geen sprake is van significante gevolgen voor het betreffende
natuurgebied. Naar aanleiding van deze uitspraak heeft initiatiefnemer opdracht verleend aan
onderzoeksbureau Econsultancy b.v. om een (aanvullend) vegetatieonderzoek uit te voeren (veld- en
literatuuronderzoek) ten aanzien van het Krammer-Volkerak, maar ook ten aanzien van de voor
verzuring gevoelige bloemdijken. Het feit dat door de Raad van State het 'Toetsingskader ammoniak'
buiten werking is gesteld, betekent tevens dat de mogelijkheid tot salderen van ammoniak weer
toegepast kan worden op de Natura 2000-gebieden. In deze aanvulling zijn nieuwe
ammoniakberekeningen opgenomen als gevolg van de gewijzigde emissiepunten, maar wordt tevens
rekening gehouden met de ontwikkelingen omtrent het 'Toetsingskader ammoniak',

De bovengenoemde wijzigingen hebben invloed op de volgende milieuaspecten:
. Geuremissie

. Ammoniakemissie en ~epositie (natuur)

. Luchtkwaliteit (verspreiding fijn stof)

. Geluid

. Energie

In de volgende paragrafen volgt de nadere uitwerking van V1 VA en de genoemde rnilieuaspecten.

I

3



2 Geur

2,1 Wijziging emissiepunten

De gemeente Steenbergen heeft inmiddels een Verordening in het kader van de Wet geurhinder en
veehouderij vastgesteld. De maximale geurbelasting voor de woningen binnen de bebouwde kom is
hierin gesteld op 0.61 Ou/m3, Om aan de aangepaste geurnorm te voldoen is het noodzakelijk om de
gemiddelde uittredesnelheid te verhogen tot 3 meter per seconde. Deze verhoging wordt bereikt door
verkleining van het uitstroomoppervlak (EPdiameter). Deze diameter is kleiner dan de standaard
diameter en zal gerealiseerd worden door het bevestigen van een vaste geleideplaat in de die in de
uitstroomopening wordt gelast. Daarnaast worden de luchtwassers niet meer achter de stal, maar in
de stal geplaatst. De luchtwasser wordt feitelijk onder de kap geschoven. Concreet betekent dit dat de
emissiepunthoogte gaat dalen tot 4500mm + peiL.

B k i kt 't tere enina oooerv a e Ui s roomooenina:

Kap nr. Aantal Gemiddelde Gemiddeld Uittrede- Oppervlakte
dieren ventilatiebehoefte te ventileren snelheid emissie punt 

oer dier (m3/uur) (m3/uur) (mis) Im')

1 1.056 31 32.736 3 3,03
2 1,152 31 35,712 3 3,30
3 1.248 31 38.688 3 3,58
4 1,248 31 38,688 3 3,58
5 1.152 31 35.712 3 3,30
6 1.008 31 31.248 3 2,89

Als gevolg van bovengenoemde wijzigingen is ook het dimensioneringsplan van de luchtwassers
gewijzigd. Het gewijzigde dimensioneringsplan is bijgevoegd als bijlage 1,

2,2 Individuele geurhinder

De verhoogde uittredesnelheden hebben een positief effect op de individuele geurhinder, Uit
onderstaande resultaten van de geurverspreidingsberekening (gemaakt met verspreidingsmodel

'V-stacks vergunningen') blijkt dat bij toepassing van V1VA ruim voldaan wordt aan de
geurverordening van de gemeente Steenbergen en de Wet geurhinder en veehouderijen.

Op de volgende pagina (pagina 4 en 5) zijn de inputgegevens en de resultaten van de
geurverspreidingsberekening voor V1 VA weergegeven.
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Naam van de berekening: vI va
Gemaakt op: 1-07-2008

Rekentijd: 0: 00: 12
16:19:08

Naam van het bedr i j f: borne heensehoeve vl va

Berekende ruwheid: 0,130 m

Meteo station: Schiphol

Brongegevens .

Vol.-nr. BronlD X.çoord. V-word. EP Hooote Gem.e:eb. hOMte EP Diam. EP Uittr. snelh. E-Aanvral!

1 stal I 76733 403 321 4,5 4,8 2,0 3,00 7286

2 stal 2 76717 403 326 4,5 4,8 2,1 3,00 7949

3 stal 3 76703 403 331 4,5 4,8 2,1 3,00 8611

4 stal 4 76687 403 337 4,5 4,8 2,1 3,00 8611

5 stal 5 76673 403 341 4,5 4,8 2,1 3,00 7949

6 stal 6 76657 403347 4,5 4,8 1,9 3,00 6955

Geur gevoelige loc t.a ies.
Vohmummer GGLID Xcoordinaat Y coordinaat Geumonn Geurbelastinp

7 Heensedijk 19 77 625 403005 0,61 0,56

8 Heensedijk 49 77 780 402965 0,61 0,45

9 Langeweg 3 77 527 402669 0,61 0,54

10 Camping De Uitkijk 77 856 402969 0,61 0,42

11 Langeweg 1 76820 402947 8.00 4,34

12 Heensemolenweg 23 75906 402640 8,00 0,40

13 Heensemolenweg 8 76196 403380 8,00 2,53

14 Heensemolenweg 6 76188 403327 8,00 2,83

15 Heensemolenweg 27 76286 403766 8,00 1,46

16 Heensemolenweg 29 76374 404027 8,00 t,26

17 Heensemolenweg 33 76462 404224 8,00 0,90

18 Heensedi;k 15 77 327 403709 8.00 0,88

I
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2.3 Cumulatieve geurhinder

In de eerste aanvullng op het MER van januari 2008 is de cumulatieve geurhinder inzichtelijk gemaakt
middels het verspreidingsmodel 'V-stacks gebied' (uitgevoerd door DHV BV). Conclusie was dat bij
toepassing van de voorgenomen activiteit voldaan wordt aan de gebiedsvisie Wet geurhinder en
veehouderij van de gemeente Steenbergen en dat sprake is van een acceptabel leefklimaat voor
zowel de bebouwde kom als het buitengebied. De Commissie m,e,r. oordeelde in het eind concept-
advies van maart 2008 dat deze aanvulling inzake cumulatieve geurhinder alle informatie bevat die
nodig is voor de vergunningverlening.

De wijzigingen in individuele geurhinder die in voorgaande paragraaf worden beschreven hebben een
positief effect op de cumulatieve geurhinder, aangezien de geuremissie verlaagd wordt. Hieruit kan
geconcludeerd worden dat V1VA geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt voor wat betreft het
milieuaspect geur en dat voor het aspect geur voldaan wordt aan de IPPC-richtlijn (omgevingstoets).

3 Luchtkwaliteit

3.1 Wijziging emissiepunten

Aangezien de emissiepunthoogte, de diameter van de emissiepunten en de uittredesnelheden zijn
aangepast, is voor V1 VA een luchtkwaliteitsonderzoek uitgevoerd door Geurts technisch adviseurs
BV. Dit luchtkwaliteitsonderzoek is als bijlage 2 in deze aanvulling bijgevoegd,
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Behoudens de genoemde wijzigingen omtrent de emissiepunten, zijn de uitgangspunten in dit
iuchtkwaliteitsonderzoek hetzelfde als in het luchtkwaliteitsonderzoek behorende bij het MER
uitgevoerd door Royal Haskoning BV van 6 juli 2007 en de aanvullng op dit luchtkwaliteitsonderzoek
van 30 november 2007).

3.2 Resultaten luchtkwaliteitsonderzoek V1VA

In tabel 3.1 zijn de concentraties voor PMio en de overschrijdingsdagen weergegeven van de
toetsingspunten op de inrichtingsgrens en van een toetsingspunt 10 meter van de weg (conform het
Meet en rekenvoorschrift 2006). In het model zijn de wettelijk toegestane correcties toegepast. Voor
het aandeel zeezout in de lucht geldt een aftrek van 3 ~g/m3 van de jaargemiddelde concentratie en
een aftrek van 6 dagen voor het aantaloverschrijdingsdagen van 50 ~g/m3 als daggemiddelde PMio.

Tabel 3 l' Resultaten GeoSTACKS PM. . 10

Nummer Jaargemiddelde PMio concentratie Overschrijdingsdagen van het
inclusief achternrondconcentratie (Iin/m3, 24-uursnemiddelde

1 22,88 9

2 22,84 11

3 21,96 9

4 22,02 9

5 21,83 9

wen 21,78 9

De PMio grenswaarde van 40 ~g/m3 als jaargemiddeide wordt buiten de inrichtingsgrens niet
overschreden. De PMio grenswaarde van 50 ~g/m3 als 24-uursgemiddelde wordt op de
inrichtingsgrens hoogstens 23 keer overschreden.

De emissie van NO, op het terrein wordt alleen bepaald door transportbewegingen. In tabel 3.2 zijn de
concentraties voor NO, en de overschrijdingsdagen weergegeven van de toetsingspunten op de
inrichtingsgrens en van toetsingspunt 5 meter van de weg (conform Meet en rekenvoorschrift 2006).

Tabei 3 2' Resultaten GeoSTACKS NO. . ,
Nummer Jaargemiddelde NO, concentratie Overschrijdingsdagen van het

inclusief achternrondconcentratie (Iin/m3, 24-uursnemiddelde
1 18,19 0
2 18,19 0

3 18,20 0

4 18,27 0

5 18,26 0

wen 18,21 0

Met de te verwachten NO, emissie op de inrlchtingsgrens ten gevolge van deze transportbewegingen
zijn geen overschrijdingen van de grenswaarde te verwachten, noch zal het maximaal aantal
overschrijdingen van de uurgemiddelde grenswaarde worden overschreden.

3.3 Conclusie luchtkwaliteitsonderzoek V1VA

De inrichting voldoet hiermee bij toepassing van V1VA aan de grenswaarden uit de Wet luchtkwaliteit
2007, Geconcludeerd kan worden dat voor het aspect luchtkwaliteit geen sprake is van een
belangrijke verontreiniging en dat voldaan wordt aan de IPPC-richtlijn (omgevingstoets).
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4 Geluid

4.1 Wijziging emissiepunten en aantal ventilatoren

Aangezien de situering van de emissiepunten en het aantal ventilatoren is aangepast, is voor V1 VA
een akoestisch onderzoek uitgevoerd door Geurts technisch adviseurs BV. Dit akoestisch onderzoek
is als bijlage 3 bijgevoegd.

Als gevolg van de gewijzigde dimensionering van de luchtwassers is het aantal ventilatoren (uit
voorzorg) verhoogd met 1 ventilator per kap (7 in plaats van 6 ventilatoren per kap). In totaal worden
dit voor de hele stal in plaats van 36 ventilatoren dus 42 ventilatoren.

Behoudens de genoemde wijzigingen omtrent de emissiepunten en ventilatoren, zijn de
uitgangspunten in dit akoestisch onderzoek hetzelfde als in het akoestisch onderzoek behorende bij
de eerste aanvullng op het MER, uitgevoerd door Geurts technisch adviseurs BV d.d. 9 november
2007,

4,2 Resultaten akoestisch onderzoek V1VA

Uit toetsing van het berekende langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LA"LT op de ontvangerpunten,
gelegen op de gevel van woningen in de directe omgeving van de inrichting, blijkt dat voldaan wordt
aan de richtwaarde voor het equivalente geluidsniveau, te weten 40, 35, 30 dB(A) en 40, 38 37 dB(A)

(Heensedijk 16) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode.

Geluidsniveaus LAr.LT en LA,max

De resultaten van de overdrachtsberekeningen voor de bepaling van het gemiddelde geluidsniveau

L""LT en maximale geluidsniveau LA,m" op de ontvangerpunten, in een representatieve bedrijfssituatie,
zijn in tabel 4.1. weergegeven:

Tabel 4 l' Geluidsniveaus LA LT en LA. . , m"
Ontvangerpunten Gemiddeld en maximaal aeluidsniveau in dBIA)

DaQPeriode Avondperiode Nachtperiode
LArLT LA max LAr LT LA max LArLT LA max

01 Heensediik 16 achterQevel 40 52 34 47 30 50

02 Heensediik 16 ziiaevel 40 57 35 60 30 60

Grenswaarde Heensedijk 16 40- 70 38- 65 37* 60

03 Heensediik 16A 38 47 32 44 28 48
04 Heense MolenweQ 33 32 42 28 37 22 42
05 Heense Molenwea 27 35 44 31 40 26 44
06 Heense MolenweQ 8 30 32 33 32 26 32
07 Heense Molenweq 6 30 31 33 32 28 32

08 Lanqeweq 1 32 37 35 33 30 33

Grenswaarde 40 70 35 65 30 60
* Referentieniveau van omgevingsgeluid bij Heensedijk nr. 16 uit rapport: Akoestisch onderzoek naar het referentieniveau van

het omgevingsgeluid nabij de Heense Hoeve ev, 18 augustus 2006.

Voor wat betreft het maximale geluidsniveau LA.m" wordt de maximaal toelaatbare grenswaarde

(respectievelijk 70, 65 en 60 dB(A) in dag-, avond- en nachtperiode niet overschreden.
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Indirecte hinder
Indirecte hinder als gevolg van aan- en afrijdend verkeer is berekend op de voorgevel van Heensedijk
16. In de berekeningen is uitgegaan van een worstcase situatie. In tabel 4.2 staan de resultaten van
de berekeningen verkeerslawaai weergegeven.

Tabel 4,2: Resultaten berekeninnen indirecte hinder Iverkeerslawaail
Ontvangerpunt LA." t.a.v. aan. en afri'dend verkeer

Oaooeriode Avondoeriode Nachtoeriode
Voornevel Heensed¡;k 16 44 dBIA) 42 dBIA) 36 dBIA)
Voorkeursarenswaarde 50 dBIAI 45 dBIAI 40 dBIAI

Indirecte hinder ten gevolge van aan- en afrljdend verkeer is niet te verwachten. Het bedrijf voldoet
aan de gestelde voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) in de dagperiode, 45 dB(A) in de avond periode
en 40 dB(A) in de nachtperiode.

4.3 Conclusie akoestisch onderzoek V1VA

Bij toepassing van V1VA wordt voldaan aan de Handreiking Industrlelawaai en Vergunningverlening
en de circulaire Beoordeling geluidhinder wegverkeer met betrekking tot vergunningen, veroorzaakt
daarmee geen belangrijke verontreiniging en voldoet voor het aspect geluid aan de IPPC-richtlijn

(omgevingstoets ).

5 Energie

5,1 Gewijzigde weerstanden V1V A

Het verhogen van de uittredesnelheid zal bij toepassing van V1 VA een lichte weerstandstoename bij
de uitstroomopening als gevolg hebben ten opzichte van de voorgenomen activiteit. Uit navraag bij
diverse leveranciers van luchtwassers en ventilatoren blijkt dat het niet exact bekend is wat de extra
toename van de weerstand zal zijn. Naar verwachting zal deze toename beperkt zijn, aangezien 80%
van de tijd ventiiatie plaatsvindt onder de gemiddelde ventiiatienorm en dus nauwelijks hinder zal
ondervinden van de vernauwing. Als aanname wordt gerekend met een toename in weerstand van 5
Pa. Tevens wordt uit voorzorg gekozen om 7 in plaats van 6 ventilatoren per kap te plaatsen. Een
toename in weerstand heeft als gevolg een lagere opbrengst per ventilator. Door het plaatsen van een
extra ventilator per kap zal het opgenomen vermogen per ventilator lager zijn. Het totaal opgenomen
vermogen zal enkel licht toenemen als gevolg van de verkleining van de uitstroomopening.

5.2 Berekening elektra. en energieverbruik V1VA

De wijzigingen hebben een toename in elektraverbruik als gevolg. De berekening van het
elektraverbruik is als volgt:

Berekening toename in procenten: (240-95) 195 = 153 %.
17,56 kWh wordt gesteld op 100%.
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Tabel 5 l' Elektraverbruik ventilatie. .
Centrale Toename to.V. Stroomverbruik per Stroomverbruik
afzuiging centrale afzuiging varkensplaats ventilatie in kWh
In kWh in % centrale afzuiging met per jaar

luchtwassers in kWh

V1VA 17,56' 153% 44,4521 305.119
* Proefverslag P 1.240, "Monitoring van het energiegebruik in vleesvarkensstaflen bij toepassing van frequentieregefaars

op ventiatoren~, Praktijkonderzoek Varkenshouderij. Omgerekend van een weerstand in de stal van 40 Pa naar 95 Pa.

Tabel 5 2' Totaal elektraverbruik luchtwassers en ventilatie, ,
Totaal Stroomverbruik Totaal in kWh Stroomverbruik
stroomverbruik klimaat kWh per per
luchtwassers in jaar varkensplaats
kWh In kWh

V1VA 113.700' 305.119 418.819 61,01

* bron: Uniqfil Air BV

Het energieverbruik voor overige activiteiten bestaat hoofdzakelijk uit verlichting, brijvoerinstallatie en
hogedrukreiniging in de stallen, De brijvoerinstallatie verbruikt bij benadering 58.000 kWh (onder
andere voor de voerpomp, roerinstallaties, mengtank, positioneringstank, doseerpomp, waterpomp en
hamermolen). Voor de verlichting wordt bij benadering 15.336 kWh verbruikt (71 afdelingen met 5 TL-
lampen van 36W, die 1200 uur per jaar branden). Voor resterende energieverbruikende activiteiten
wordt bij benadering 10% van het totaal stroomverbruik (zonder toepassing luchtwassers ) verbruikt.
Het totale stroomverbruik van de overige activiteiten komt hiermee bij benadering op 92.690 kWh.

Tabel 53' Benaderd elektraverbruik totaal. ,
Stroomverbruik Stroomverbruik Totaal in kWh Stroomverbruik per
luchtwassers en overige varkensplaats
klimaat in kwh activiteiten in In kWh

kWh

Voorgenomen 418.819 92,690 511,509 74,52
activiteit

Tabei 5.4: Benaderd eneroieverbruik totaal

Totaal Propaanverbruik Totaal Energieverbruik
stroomverbruik In MJ per jaar energieverbruik per
In MJ per jaar varkensplaats

Voorgenomen 511.509kWh x 9,0' 47.200 Itr x 36,2' 6.312.221 MJ 919 MJ

activiteit = 4.603.581 MJ = 1.708.640 MJ

* Omrekeningsfactoren naar megajoule (MJ) primaire energie, om onderling vergelijk mogelijk te maken.
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6 Ammoniak

6.1 Wijziging emissiepunten

Aangezien de emissiepunthoogte, de diameter van de emissiepunten en de uittredesnelheden zijn
aangepast, zijn voor V1VA verschillende berekeningen uitgevoerd met het verspreidingsmodel 'Aagro-
stacks'. Deze Aagro-stacks berekeningen zijn opgenomen in bijiage 4,

6.2 Reductie nageschakelde chemische luchtwasser

In deze tweede aanvullng op het MER wordt (net als in de eerste aanvullng op het MER) opnieuw
berekend hoeveel de na geschakelde chemische luchtwasser minimaal moet reduceren om geen
toename in ammoniakdepositie te veroorzaken op de kwetsbare natuur. Dit is bedoeld om inzichtelijk
te maken wat de effecten zijn van een lager reductiepercentage dan de 95% reductie die in het
rapport van de Animal Sciences Group gemotiveerd is (bijlage 6 MER 12 juli 2007). De heer Starmans
van de Animal Science Group, UR Wageningen is opnieuw benaderd. Hij houdt vast aan zijn
theoretische berekening, waarin de nageschakelde chemische luchtwasser een reductie van 95%
bewerkstelligt. Derhalve blijft een extra reductie van 95% het uitgangspunt bij de beoordelingen.

6.3 Depositieberekeningen V1VA voor verzuring gevoelige bloemdijken

In de eerste aanvulling op het MER is middels het ammoniakverspreidingsmodel 'Aagro-stacks'

berekend hoeveel de nageschakelde chemische luchtwasser minimaal moet reduceren om geen
toename in ammoniakdepositie te laten ontstaan op de kwetsbare natuur rondom de initiatiefiocatie.
Het gaat hierbij specifiek om de nabijgelegen voor verzuring gevoelige bloemdijken. Voor de bepaling
van de X- en Y coördinaten is van iedere bloemdijk het begin en het einde genomen.

evoeli e locaties zie nummerin onderstaande tabellen)

log_i
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Om de toe- of afname van depositie op de bioemdijken te bepalen wordt eerst de ammoniakdepositie
van pluimveehouderij De Boed op deze bloemdijken bepaald. Uit jurisprudentie blijkt dat rekening
gehouden kan worden (ofwei gesaldeerd kan worden) met de ingetrokken rechten van De Boed

(AB RvS zaaknummer 200700972/1, 8 augustus 2007). Deze berekening is ten aanzien van de
oorspronkelijke berekening in het MER en de eerste aanvullng op het MER verder gedetailleerd,
doordat de emissies verdeeld zijn over de verschiilende stallen (verschillende emissiepunten).

Om te bepalen hoeveel de nageschakelde chemische luchtwasser minimaal moet reduceren om geen
toename in ammoniakdepositie te laten ontstaan op de kwetsbare bloemdijken, zijn berekeningen
gemaakt met 95%, 80% en 60% reductie (door de nageschakelde chemische luchtwasser).

61 R A k k b bi d"k V1VATabel : esu taten agro-stac s wets are oem IJien

Naam X-coord. Y-coord. Depositie Depositie bij Depositie bij Depositie bij

De Boed 95% reductie 80% reductie 60% reductie

incl. salderen incl. salderen incl. salderen

1.Honderdgemetendijk 74754 402565 0,22 0,05 - 0,02 0,19

2.Schenkeldijk 73747 402741 0,21 0,02 - 0,11 - 0,01

3.Schenkeldijk 73372 402801 0,21 0,Q - 0,13 - 0,05

4.Nieuwe vosmeerdijk 73599 400957 0,18 0,02 - 0,10 - 0,02

5.Heensedijk 78169 402894 0,35 0,08 0,01 0,34

6.Dwarsdijk 79005 401900 0,33 0,03 - 0,20 - 0,08

7.0ude vlietpolderdijk 78695 402792 0,39 0,06 - 0,16 0,06

8.0ude vlietoolderdi"k 79957 402090 0,34 0,02 - 0,24 - 0,16
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6,4 Tussenrapportage (aanvullend) vegetatieonderzoek bloemdijken

Initiatiefnemer heeft opdracht verleend aan Onderzoeksbureau Econsultancy b.v. om een aanvullend
vegetatieonderzoek uit te voeren (veld- en literatuuronderzoek). Het veldonderzoek heeft

plaatsgevonden op 4 en 5 juni 2008. De tussenrapportage is bijgevoegd als bijlage 5. Momenteel vindt
het literatuuronderzoek nog plaats. Het definitieve rapport wordt eind augustus 2008 verwacht.

De waarnemingen van de bloemdijken komen grotendeels overeen met de verwachting zoals die op
basis van eerdere waarnemingen bekend was (provinciale vegetatiekartering, meetnetroute en
natuuronderzoek Oranjewoud). De zuidhelling van de Honderdgemetendijk en de noordhellng van de
Oude Vlietpolderdijk zijn de meest kenmerkende dijklichamen. De Dwarsdijk is door beplanting met
populieren en een hoge vegetatieproductie weinig gevoeiig voor een toename van
ammoniakdepositie. De Honderd Gemetendijk is vanaf de dichtstbijzijnde ligging (X:74760, YA02570)
reeds gevoelig voor ammoniakdepositie. De Oude Vlietpolderdijk is vanaf X:78700, YA02777 gevoelig
voor ammoniakdepositie.

De vegetatieproductie op de Heensedijk is hoog, waardoor veel kenmerkende soorten niet zijn
aangetroffen. Dit is naast beplanting tevens het gevolg van beheer en begrazing. Depositieverhoging
is naar verwachting op de Heensedijk minder negatief dan op de Honderdgemetendijk en de Oude
vlietpolderdijk.

6.5 Conclusie ammoniakdepositie op kwetsbare bloemdijken

Rekening houdend met de ingetrokken ammoniakrechten bij De Boed blijkt dat bij toepassing van
V1VA en een reductie van 80% door de na geschakelde chemische luchtwasser een lichte afname van
depositie op de bloemdijken plaats zal vinden, Op de kop van de Heensedijk vindt een kleine toename
in depositie plaats. Uit het tussenrapport van Econsultancy bv. blijkt dat op deze dijk (nagenoeg) geen
kenmerkende en bijzondere soorten aanwezig zijn als gevolg van beplanting, beheer en begrazing,

Een reductie van 60% door de nageschakelde luchtwasser ievert een lichte toename op aan het begin
van de Honderdgemetendijk en de Dwarsdijk, echter een lichte afname op de overige (plaatsen op de)
bloemdijken. De toename in depositie op de koppen van de Hondergemetendijk en de

HeensedijkiDwarsdijk en de afname op de overige bloemdijken is marginaaL. Aan de hand van de
tussenrapportage van het (aanvullend) vegetatieonderzoek kan geconcludeerd worden dat
waarschijnlijk ook bij een extra ammoniakreductie van 60% de toename in depositie niet significant is
en wat betreft ammoniakdepositie voldaan wordt aan de IPPC-richtlijn.

6,6 Depositieberekeningen Krammer-Volkerak

Het feit dat de Raad van State in maart 2008 een Natuurbeschermingswetvergunning geschorst heeft
in een voorlopige voorziening, welke was verleend op basis van het 'Toetsingskader ammoniak
rondom Natura 2000-gebieden' heeft mede geleid tot de uitvoer van het (aanvullend)

vegetatieonderzoek door Econsultancy bv. Het feit dat door de Raad van State het 'Toetsingskader
ammoniak' buiten werking is gesteld, betekent tevens dat de mogelijkheid tot salderen van ammoniak
weer toegepast kan worden op de Natura 2000-gebieden. In deze aanvulling zijn nieuwe
ammoniakberekeningen opgenomen als gevolg van de gewijzigde emissiepunten, maar wordt in de
beoordeling tevens rekening gehouden met de ontwikkelingen omtrent het 'Toetsingskader
ammoniak'.

I

De Aagro-stacks berekeningen zijn opgenomen in bijlage 4.
In figuur 6.3 wordt de ligging van de dichtstbijzijnde (toetsings)punten weergegeven.
In tabel 6.2 staan de resultaten van de Aagro-stacks berekeningen voor V1 VA opgenomen.

i

I
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Fi uur 6,3: Li in toetsin s unten Krammer-Volkerak

Tabel 6.2: Resultaten Aaiiro-stacks Krammer-Volkerak V VA:

Naam X coord. Y coord. Depositie Depositie bij Depositie bij Depositie bij

De Boed 95% reductie 80% reductie 60% reductie

incl. salderen incl. salderen incl. salderen

Krammer Volkerak 1 77 442 404403 0,37 - 0,16 0,47 1,32

Krammer Volkerak 2 76587 404589 0,33 - 0,16 0,36 1,04

Krammer Volkerak 3 77127 404631 0,36 - 0,18 0,38 1,11

Krammer Volkerak 4 76045 404677 0,33 - 0,24 0,08 0,40

1

6.7 Tussenrapportage (aanvullend) vegetatieonderzoek Krammer-Volkerak

Onderzoeksbureau Econsultancy b.V. heeft ook het Krammer-Volkerak onderzocht in het (aanvullend)
vegetatieonderzoek (veld- en literatuuronderzoek). Ook hier geldt dat de definitieve rapportage eind
augustus 2008 volgt. De in de tussenrapportage vermelde coördinaten zijn dan ook nog als voorlopig
te beschouwen.

De reeds bekende waarnemingen in het buitendijkse gebied van de Krammer-Volkerak zijn
grotendeels bevestigd en aangevuld met nieuwe vindplaatsen. De dichtstbijzijnde punten van de
Dintelse Gorzen met de eerste kenmerkende soorten zijn X:77.540, YA05.030 en X:76.750, Y:
404.820. Het begin van een gebied met veel bijzondere en gevoelige soorten heeft als punt X:77.620,
YA05.850 (richting noordgrens Dintelse Gorzen). Deze coördinaten zijn verder van de initiatieflocatie
gelegen dan de coördinaten die gehanteerd zijn in de Aagro-stacks berekeningen.

In bijlage 4 zijn de bovengenoemde (voorlopige) coördinaten van drie vindplaatsen uit de

tussen rapportage van Econsultancy meegenomen in de Aagro-stacks berekening voor het Krammer-
Volkerak met 80% reductie door de nageschakelde luchtwasser. De resultaten zijn weergegeven in
tabel 6,3,
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Tabel 6.3: Resultaten Aagro-stacks (voorlopige) coördinaten vindplaatsen
Krammer-Volkerak ra JDort Econsultancv:
Naam X coord. Y coord. Depositie Depositie bij Depositie

De Boed 80% reductie 80% reductie
incl. salderen incl. salderen

Rapport KV 1 77 540 405030 0,40 0,41 0,01
Rapport KV 2 76750 404820 0,35 0,54 0,19
Rannort KV 3 77 620 405850 0,46 0,26 - 0,20

Het (voorlopige) toetsingspunt 'rapport KV 3' is het coördinaat van het begin van een gebied met veel
bijzondere en gevoelige soorten (vleeskeurige orchis, moeraswespenorchis en parnassia). De
depositie op dit zeer belangrijke punt neemt af bij toepassing van V1 VA, 80% reductie door de
nageschakelde chemische luchtwasser en salderen met ammoniak van De Boed.

De (voorlopige) toetsingspunten Rapport KV 1 en Rapport KV 2 zijn de coördinaten van de
dichtstbijzijnde punten van de Dintelse Gorzen, waar de eerste kenmerkende soorten zijn gevonden.
Op deze punten is nog sprake van een (zeer) lichte toename in ammoniakdepositie bij toepassing van
V1VA, 80% reductie door de nageschakelde chemische iuchtwasser en salderen met ammoniak van
De Boed,

6.8 Conclusie ammoniakdepositie op Krammer-Volkerak

Rekening houdend met de ingetrokken ammoniakrechten bij De Boed blijkt dat bij toepassing van
V1VA en een reductie van 95% door de nageschakelde chemische luchtwasser sprake is van een
lichte afname op de dichtstbijzijnde rand van het Krammer-Volkerak, De kenmerkende, kwetsbare
soorten zijn echter verderop gelegen.

Bij een reductie van 80% door de nageschakelde luchtwasser is inclusief salderen sprake van een
licht toename in ammoniakdepositie op de dichtstbijzijnde randen van het Krammer-Volkerak, echter
vele malen lager dan 5% van de kritische depositiewaarde van 1486 mol Nlhaljaar (Bron: Toetsingskader

ammoniak rondom Natura 2000 gebieden). De achtergronddepositie van het Krammer-Volkerak bedraagt

1430 mol N/ha/jaar (Bron: Tussenrapportge Econsuftancy bv, juli 2008), hetgeen voor het Krammer-Volkerak
betekent dat de achtergrond depositie niet de kritische depositiewaarde overschrijdt.

De depositie op het dichtstbijzijnde punt aan het begin van het gebied met veel bijzondere en
gevoelige soorten (o.a. Parnassia) neemt af bij toepassing van V1VA, 80% reductie door de
na geschakelde chemische luchtwasser en salderen met ammoniak van De Boed. De depositie op de
dichtstbijzijnde punten van de Dintelse Gorzen waar de eerste kenmerkende soorten zijn gevonden
neemt (zeer) licht toe bij toepassing van V1VA, 80% reductie door de nageschakelde chemische
luchtwasser en salderen met ammoniak van De Boed.

Op basis van de tussen rapportage van het (aanvullend) vegetatieonderzoek van Econsultancy bv. , de
verschillende Aagro-stacks berekeningen, de kritische depositiewaarde voor het Krammer-Voikerak en

de achtergronddepositie in het Krammer-Volkerak en de theoretische berekeningen van de Animal
Sciences Group inzake het reductiepercentage van de nageschakelde chemische luchtwasser kan
geconcludeerd worden dat V1VA geen significant, nadelige effecten veroorzaakt op het Krammer-
Volkerak en dat voldaan wordt aan de Natuurbeschermingswet en de IPPC-rlchtljn.
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7 Vergelijking VA, alternatieven en V1VA

Variant 1 op de voorgenomen activiteit (V1VA) wijkt af van de oorspronkelijk activiteit op de
milieuaspecten: geur, ammoniak, natuur, luchtkwaliteit, geluid en energie. De overige milieuaspecten
zijn gelijk aan de oorspronkelijke voorgenomen activiteit in het MER. In onderstaande tabel 7.1 staan
de gevoigen van de voorgenomen activiteit en de alternatieven uit het MER van juli 2007 en V1VA van
deze tweede aanvullng op het MER weergegeven. De vergelijking vindt plaats ten opzichte van de
referentiesituatie waarin uitgegaan wordt van lege stallen. Daar waar mogelijk is de vergelijking
kwantitatief uitgevoerd. In de andere gevallen zijn de verschillen kwalitatief met elkaar vergeleken,

Tabel 7.1 Vergelijking van de effecten op het milieu van de voorgenomen activiteit, alternatieven en
VL VA met de referentiesituatie

Milieugevolg Referentiesituatie Voorgenomen Alternatief 1 Alternatief 2 V1VA

activiteit

Ammoniak +1- + + - +

Natuur
Exclusief salderen +1- - - - -

Inclusief salderen +1- + + - +

Geur +1- - -- - -

Bodem +1- +1- +1- +1- +1-

Geluid +1- - - - -

Verkeersveilioheid +1- - - - -

Luchtkwaliteit +1- - - - -

Eneroie +1- -- - -- --

Afvalstoffen +1- - - - --

Water +1- -- - -- --

Kosten +1- -- - -- --
+ = positieve gevolgen

+1- = neutraal
= negatieve gevolgen
= zeer negatieve gevolgen

Ammoniak en natuur
Zowel de oorspronkelijke voorgenomen activiteit als V1 VA hebben inclusief salderen een neutraal tot
positief effect op de bloemdijken. De ammoniakemissie is gelijk, echter de verspreiding is verschillend,
V1V A heeft echter de grootste afname in depositie op de dichtstbijzijnde piaats van het gebied in het
Krammer-Volkerak waar de meest bijzondere en gevoelige soorten voorkomen, waaronder Parnassia.
V1 VA en de voorgenomen activiteit veroorzaken echter beiden geen significante verontreiniging.

Geur
In alle alternatieven is sprake van een toename in geurbelasting, echter deze toename is het kleinst bij
V1VA, aangezien hier de uittredesnelheid is verhoogd, Ook de cumulatieve geurhinder zal bij V1VA
kleiner zijn dan bij de voorgenomen activiteit.

Geluid
De geluidsemissie ligt bij V1VA iets hoger dan bij de voorgenomen activiteit en de alternatieven 1 en
2, aangezien meer ventilatoren aanwezig zijn. Alle alternatieven (en dus ook V1VA) voldoen echter
wel aan de vigerende wet- en regelgeving.
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Luchtkwaliteit
De emissie van PMlO en NO, neemt bij alle alternatieven toe. De toename in PMlO is het kleinst bij de
voorgenomen activiteit en V1VA. De jaargemiddelde concentratie van PMlO ligt bij de voorgenomen
activiteit iets lager dan bij V1VA. De bijdrage aan PMlO aan de Heensedijk ligt echter lager bij V1VA.
Dit is het gevolg van de verschillende verspreiding tussen V1VA en de voorgenomen activiteit. V1VA
heeft een hogere uittredesnelheid, waardoor de verspreiding groter is, Alle alternatieven voldoen
echter wel aan de vigerende wet- en regelgeving.

Energie
Het energieverbruik is het hoogste bij V1VA en het laagste bij alternatief 1. De verschilen zijn het
gevolg van hogere weerstanden. Bij alternatief 2 is sprake van een weerstandsverhoging als gevolg
van de dubbele wasstappen in de combiwasser, bij de voorgenomen activiteit is sprake van een
weerstandsverhoging als gevolg van de drledubbele wasstappen (combiwasser en nageschakelde
chemische luchtwasser), bij V1VA is sprake van een weerstandsverhoging als gevolg van de
driedubbele wasstappen en verkleining van de emissiepuntdiameter. De toename in energieverbruik is
groter als gevolg van extra wastappen (alternatief 2 versus alternatief 1 versus voorgenomen activiteit)
dan als gevolg van de verkleining van het emissiepunt (voorgenomen activiteit versus V1VA).

8 Afweging tot Meest Milieuvriendelijke Alternatief

Uit de vergelijking van de alternatieven kan geconciudeerd worden dat alleen VL VA voldoet aan de
geumormen die de gemeente Steenbergen in haar geurverordening heeft vastgesteld en is het enige
alternatief dat geen significante verontreiniging veroorzaakt. V1 VA is daarmee het enige alternatief dat
vergunbaar is.

De verlaging van de geurbelasting heeft ais effect dat de ammoniakdepositie licht toeneemt op enkele
plaatsen van kwetsbare natuur, dat de geluidsemissie iets toeneemt, dat de verspreiding van fijn stof
iets wijzigt en dat het energieverbruik licht toeneemt.

Aangezien geur (samen met ammoniakdepositie) het belangrijkste milieuaspect vormt en aangezien
V1VA het enige vergunbare alternatief is, kan V1VA aangemerkt worden als het MMA

9 Keuze aanvraag milieuvergunning

Voor de milieuvergunningaanvraag wordt gekozen voor het Meest Milieuvriendelijke Alternatief (MMA)
ofwel variant 1 op de voorgenomen activiteit (V1 VA). Gezien de milieugevolgen van geur en
ammoniak geven de bedrijfskosten niet de doorslag bij de keuze van de milieuvergunningsaanvraag.

V1VA bestaat uit stalruimte voor 6864 vleesvarkens en het toepassen van een bouwkundig

emissiearm systeem (ICV systeem met metalen driekant rooster op het mestkanaal) in combinatie met
een combiwasser met 70% geurreductie (en 85% ammoniakreductie) met daarachter gekoppeld een
chemische luchtwasser 95% ammoniakreductie,
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Bijlage 1: Dimensioneringsplan luchtwassers V1VA





Dimensioneringsplan COMBI WASSER Uniqfill Air BV.

UniqfilEOpdrachtgever Mts. v.d. Borne
Hameiendijk 6

5541 RA Reusel

Locatie Heense Hoeve
Heensedijk sectie C no 748
SteenbergenDatum 30 januari 2008.

In onderstaande tabel is het dimensioneringsplan weergegeven voor het reinigen van stallucht van bovengenoemde
locatie met: Uniqfill COMBI wasser BWL 2006.14 en Groen Label BB 00.02.084 95% amm.red.

70% geurreductie
aantal dieren omschrijving stal m3/uurl RAV categorie Totaal m3

1 dierplaats * ventilatie
0 beren 150 0
0 guste-/dragende zeugen 150 0
0 kraamzeugen 200 0
0 opfokzeugen 60 0
1056 vleesvarkens 60 D 132.15,1.2 63,360
0 biggen 20 0

lVaxJmum ven i aieoer oerre mJ/uur 03
* vetilatie behoo bIJ æntrle afzUlgmg op basis van gelijktjdigheid vlgs. Klimaatplatfrmaantalluchtwassers 1 stuks

totale capaciteit luchtwassers 75000 m3/uur

afmeting luchtwassers 7800x5249x2800 mm (lxDxH)

Max. vermogen per spoelpomp 2.2 kWh

Gemiddeld opgenomen vermogen per spoel pomp 1.54 kWh

Looptijd spoelpomp chemische fase
looptijd spoelpomp waterreiniging

9.6
24

uur/dag
uur/dag

Max. vermogen zuurpmp 0.03 kWh

Looptijd zuurpomp 4.5 uur/dag

Totaal opgenomen vermogen 18,950 kWh/jaar

Besturingskast 230/400 Volt

Totaal verbruik zuur 1,659 lier/jaar

Totaal spuiwater 68 m3/jaar

Totaal verbruik water 277 m3/jaar

Afmeting centraal kanaal 7.8 m2

Aanstroom oppervlak 15.5 m2

Uitstroom oppervlak 3.03 m2

Breedte lamellen pakket 0.5 m

Ventilatie vlgs. V-Stack normen 32,736 m3/uur

Uitstroom snelheid 3.00 m/sec



Dimensioneringsplan COMBI WASSER Uniqfill Air BV.

Opdrachtgever Mts. v.d. Bome
HameIendijk 6
5541 RA Reusel

UniqfilE

Locatie Heense Hoeve
Heensedijk sectie C no 748
SteenbergenDatum 30 januari 2008.

In ondersaande tabel is het dimensioneringsplan weergegeven voor het reinigen van stllucht van bovengenoemde
locatie met: Uniqfill COMBI wasser BWL 2006.14 en Groen Label BB 00.02.084 95% amm.red.

70% geurreductie

aantal dieren omschrijving stal m3/uur/ RAV categorie Totaal m3
2 dierplaats * ventilatie

0 beren 150 0

0 guste./dragende zeugen 150 0
0 kraamzeugen 200 0

0 opfokzeugen 60 0

1152 vleesvarkens 60 D 13.2.15.1.2 69,120
0 biggen 20 0

Maximum venti atieoenoette mJ/uur bY,llUI
. .. . . .. .. .

ventilatie behoort bij æntrle afzuiging op basis van gel1jktj(lIgheid vlgs. Kl1maatplatfaantalluchtwassers 1
totale capaciteit luchtwassers

afmeting luchtwassers

Max. vermogen per spoelpomp

Gemiddeld opgenomen vermogen per spoelpomp

Looptijd spoelpomp chemische fase
Loptijd spoelpomp waterreiniging

Max. vermogen zuurpomp

Looptijd zuurpomp

Totaal opgenomen vermogen

Besuringskast

Totaal verbruik zuur

Totaal spuiwater

Totaal verbruik water

Afmeting centraal kanaal

Aanstroom oppervlak

Uitstrom oppervlak

Breete lamellen pakket

Ventilatie vlgs. V-Stack normen

Uitsroom snelheid

75000

7800x5249x2800

2.2

1.54

9,6
24

0.03

4.5

18,950

230/400

1,809

74

302

8,5

15.5

3,31

0.5

35,712

3.00

stuks

m3/uur

mm (l.DxH)

kWh

kWh

uur/dag
uur/dag

kWh

uur/dag

kWh/jaar

Volt

literfjaar

m3/jaar

m3/jaar

m2

m2

m2

m

m3/uur

m/sec



Dimensioneringsplan COMBI WASSER Uniqfill Air BV.

Opdrachtgever Mts. v.d. Borne
HameIendijk 6
5541 RA Reusel

UniqfilE i

I

Locatie Heense Hoeve
Heensedijk sectie C no 748
SteenbergenDatum 30 januari 2008.

In onderstaande tabel is het dimensioneringsplan weergegeven voor het reinigen van stallucht van bovengenoemde
locatie met: Uniqfill COMBI wasser BWL 2006.14 en Gron Label BB 00.02.084 95% amm.red.

70°11 geurreduetie,
aantal dieren omschrijving stal m3/uur/ RAV categorie Totaal m3

3 dierplaats * ventilatie
0 beren iso 0
0 guste-/dragende zeugen iso 0
0 kraamzeugen 200 0
0 opfokzeugen 60 0
1248 vleesvarkens 60 D 13.2,15,1.2 74,880
0 biggen 20 0
i:aximum venti atleFefe m31uur 74,880.

..* ventilatie behoort bij æntrle afzuiging op basis van gelrjköjdlghekJ vlgs. f(flmaatplatfaantalluchtwassers 1
totale capaciteit luchtwassers

afmeting luchtwassers

Max. vermogen per spoelpomp

Gemiddeld opgenomen vermogen per spoel pomp

Looptijd spoelpomp chemische fase
Looptijd spolpomp waterreiniging

Max. vermogen zuurpomp

Looptijd zuurpomp

Totaal opgenomen vermogen

Besturingskast

Totaal verbruik zuur

Totaal spuiwater

Totaal verbruik water

Afmeting centraal kanaal

Aanstroom oppervlak

Uitstroom oppervlak

Breedte lamellen pakket

Ventilatie vlgs. V-Stack nonnen

Uitstroom snelheid

75000

7800x5249x2800

2.2

1.54

9,6
24

0.03

4.5

18,950

230/400

1,961

80

328

9.2

15,5

3.58

0.5

38,688

3,00

stuks

m3/uur

mm (l.DxH)

kWh

kWh

uur/dag
uur/dag

kWh

uur/dag

kWh/jaar

Volt

liter/jaar

m3ljaar
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Dimensioneringsplan COMBI WASSER Uniqfill Air BV.

Opdrachtgever Mts. v.d. Borne
Hameiendijk 6

5541 RA Reusel

UniqfilE

Locatie Heense Hoeve
Heensedijk sectie C no 748
SteenbergenDatum 30 januari 2008.

In onderstaande tabel is het dimensioneringsplan weergegeven voor het reinigen van stallucht van bovengenoemde
locatie met: Uniqfill COMBI wasser BWL 2006.14 en Groen Label BB 00.02.084 95% amm.red.

70°/i geurreductie,
aantal dieren omschrijving stal m3/uur/ RAV categorie Totaal m3
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Dimensioneringsplan COMBI WASSER Uniqfill Air BV.

uniqfilEOpdrachtgever Mts. v.d. Borne
Hameiendijk 6
5541 RA Reusel

Locatie Heense Hoeve
Heensedijk sectie C no 748
SteenbergenDatum 30 januari 2008.

In onderstaande tabel is het dimensioneringsplan weergegeven voor het reinigen van stllucht van bovengenoemde
locatie met: Uniqfill COMBI wasser BWL 2006.14 en Groen Label BB 00.02.084 95% amm.red.

70°;\ geu ed cr, rr u ie
aantal dieren omschnjving stal m3/uur/ RAV categone Totaal m3

5 dierplaats * ventilatie
0 beren 150 0
0 guste-/dragende zeugen 150 0
0 kraamzeugen 200 0
0 opfokzeugen 60 0
1152 vleesvarkens 60 D 13.2,15,1.2 69,120
0 biggen 20 0
Maximum ven i atiebehoefte m3/uur bY,llUI. ventilatie behooft bij centrle afzuiging op basis van gelJjkäjdighed v1gs. KIJmaatpatformaantalluchtwassers 1 stuks

totale capaciteit luchtwassers 75000 m3/uur

afmeting luchtwassers 7800x5249x2800 mm (LxDxH)

Max. vermogen per spoelpomp 2.2 kWh

Gemiddeld opgenomen vermogen per spoelpomp 1.54 kWh

Looptijd spoel pomp chemische fase
Looptijd spoelpomp waterreiniging

9,6
24

uur/dag
uur/da9

Max. vermogen zuurpmp 0.03 kWh

Looptijd zuurpomp 4.5 uur/dag

Totaal opgenomen vermogen 18,950 kWh/jaar

Besturingskast 230/400 Volt

Totaal verbruik zuur 1,809 Iiter/jaar

Totaal spuiwater 74 m3/jaar

Totaal verbruik water 302 m3/jaar

Afmeting centraal kanaal 8.5 m2

Aanstrom oppervlak 15.5 m2

Uitstroom oppervlak 3.31 m2

Breedte lamellen pakket 0.5 m

Ventilatie vlgs. V-Stack normen 35,712 m3/uur

Uitstroom snelheid 3,00 m/sec



Dimensioneringsplan COMBI WASSER Uniqfill Air BV.

Opdrachtgever Mts. v.d. Borne
HameIendijk 6
5541 RA Reusel

Locatie Heense Hoeve
Heensedijk sectie C no 748
SteenbergenDatum 30 januari 2008.

In onderstaande tabel is het dimensioneringsplan weergegeven voor het reinigen van stallucht van bovengenoemde
locatie met: Uniqfill COMBI wasser BWL 2006.14 en Groen Label BB 00.02.084 95% amm.red.
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1 Inleiding
In opdracht van varkenshouderij Ðe Heense Hoeve BV -is door Geurts Technisch Adviseurs BV
een luchtkwaliteitonderzoek uitgevoerd voor het bedrijf gelegen aan de Heense Dijk te Ðe Heen -
Gemeente Steenbergen.

Het onderzoek houdt verband met het aanvragen van een revisievergunning Wet Mileubeheer.

In het luchtkwaliteitonderzoek wordt de bijdrage bepaald van de stallen, activiteiten en
transportbewegingen binnen de inrichting op de totale luchtkwaliteit in de omgeving. Daarnaast
wordt de bijdrage bepaald van de aantrekkende vervoersbewegingen ten gevolge van de activiteiten
van de inrichting aan de totale luchtkwaliteit in de omgeving. Deze bijdragen worden getoetst aan
de Wet luchtkwaliteit 2007.

De berekening is uitgevoerd voor de aangevraagde situatie. Ten eerste zal de aangevraagde situatie
kort worden beschreven. Vervolgens wordt ingegaan op de emissie van fijn stof (PMIo) uit de
inrichting en op de emissies PMIo en stikstofdioxide (NO,) ten gevolge van verkeersbewegingen
(zowel verkeersbewegingen op het terrein als aantrekkende verkeersbewegingen naar het terrein
toe), Op basis van de geïnventariseerde emissies is een verspreidingberekening uitgevoerd met het
softwarepakket GeoSTACKS versie 1.02. De resultaten van de verspreidingsberekeningen in
GeoSTACKS worden getoetst aan de eisen uit de Wet luchtkwaliteit 2007.

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de 'Handreiking Nieuw Nationaal Model II -. Berekeningen
zijn uitgevoerd met het softwarepakket GeoSTACKS versie 1.02
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2 Bedrijfsomschrijving

2.1 Algemeen
De heer J van de Borne vraagt voor de locatie gelegen aan de Heense Dijk te Ðe Heen -een
vergunning aan voor een varkenshouderij met vleesvarkens, De activiteiten van het agrarische
bedrijf zijn grofweg bet verzorgen en afmesten van vleesvarkens.

De emissie van PMIo uit de stallen van De Heense Hoeve bestaat uit huid-, mest-, voer- en
strooiseldeelljes die met de ventilatielucbt naar buiten worden geblazen. Gegevens met betrekking
tot bezetting van de stallen, wijze van ventileren zijn bekend uit informatie van Hendriks UTD.

Daarnaast vinden emissies van PMIo en stikstofdioxide (NO,) piaats ten gevolge van
transportbewegingen op bet terrein en naar het terrein toe (verkeersaantrekkende werking),
Aangenomen is dat het lossen van het droogvoer plaats vindt volgens een gesloten systeem, waarbij
de PMIo emissie ten gevolge van de ontluchting van de silo os te verwaarlozen is. De processen in de
brijvoerkeuken betreffen natte processen. Van deze processen zijn de PM 10 emissies

verwaarloosbaar,

De plattegrondtekening van De Heense Hoeve is in bijlage i weergegeven.

2.2 Uitgangspunten

Uitgangspunten bij het luchtkwaliteitonderzoek:
. Plattegrondtekening van De Heense Hoeve BV afkomstig van Hendrix UTD;

. Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007:

. De verspreidingsberekeningen zijn uitgevoerd met bet Nieuw Nationaal Model waarbij

gebruik gemaakt is van bet softwarepakket GeoSTACKS versie L02;
. Wet luchtkwaliteit 2007. Volgens deze wet moeten de berekeningen uitgevoerd worden over

een periode van vijf jaar. De berekeningen zijn uitgevoerd over de periode 1995 t/m 1999
zoals KEMA aanbeveelt Bij de verspreidingsberekeningen is gebruik gemaakt van de
meerjarige meteorologie (1995 t/m 1999) en de GCN-data (Generieke Concentraties van
Nederland) van deze periode, Het opgegeven referentie jaar is 2008. De ruwheid lengte is
bepaald aan de band van de tabel met ruwheidklassen uit de handreiking Nieuw Nationaal
Model en is gesteld op 0,1 (landelijk gebied met verspreid liggende obstakels);

. Oorsprong van het grid in Rijksdriehoeks coördinaten is x: 76500 en y: 403200. Berekende

achtergrondconcentratie PM 10 is gemiddelde van receptorpunten en bedraagt 21, 72 ~g/m3
Bedrijfsduur van de ventilatoren (emissie) is gesteld op continu (worst case) waardoor de
bedrijfstijd is gesteld op 8760 uur;

. Zeezoutcorrectie voor PMIo in de gemeente Steenbergens is volgens de Meetregeling

luchtkwaliteit 2005, Staatscourant 26juli 2005, gesteld op 3¡.g/m3 en een correctie van zes

dagen voor de overschrijding van de 24-uursgemiddelde per jaar;
. In stal I worden 1056 vleesvarkens gehuisvest. De stal beeft één emissiepunt met

ventilatoren voor een combiwasser (emissiehoogte = 4,5 m):
. In stal 2 worden i 152 vleesvarkens gehuisvest. De stal heeft één emissiepunt met

ventilatoren voor een combiwasser (emissiehoogte = 4,5 m);
. In stal 3 worden 1248 vleesvarkens gehuisvest. De stal heeft één emissiepunt met

ventilatoren voor een combiwasser (emissiehoogte = 4,5 m):
. In stal 4 worden 1248 vleesvarkens gehuisvest. De stal heeft één emissiepunt met

ventilatoren voor een combiwasser (emissiehoogte = 4,5 m):
. In stal 5 worden 1152 vleesvarkens gehuisvest. De stal heeft één emissiepunt met

ventiatoren voor een combiwasser (emissiehoogte = 4,5 m);
. In stal 6 worden 1008 vleesvarkens gehuisvest. De stal heeft één emissiepunt met

ventilatoren voor een combiwasser (emissiehoogte = 4,5 m);
. Het ventilatiedebiet per stal is gesteld op 3 Nm3/s.
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3 Wet luchtkwaliteit 2007
De Europese Unie heeft in 1999 luchtkwaliteitsnormen vastgesteld. De grenswaarden gelden
Europabreed en zijn geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving; Wet luchtkwaliteit 2007. Het
uitgangspunt is dat de grenswaarden voor de verschilende in het besluit genoemde stoffen in acht
dienen te worden genomen. De Wet luchtkwaliteit bevat grenswaarden voor fijnstof,
stikstofdioxide, stikstofoxiden, zwaveldioxide, koolmonoxide, lood en benzeen.

Grenswaarden

In de Wet luchtkwaliteit 2007 is een grenswaarde voor jaargemiddelde en een grenswaarde voor
daggemiddelde fijnstofconcentratie opgenomen. Beide dienen ter bescherming van de menselijke
gezondheid. De grenswaarde als jaargemiddelde voor fijnstof (PMIo) is 40 Ilg/m3. De grenswaarde
voor fijnstof als 24-uursgemiddelde die vijfendertig keer per jaar mag worden overschreden is
50 Ilg/m3. De grenswaarde van NO, emissie is 40 Ilg/m3. De grenswaarde van NO, die als
24-uursgemiddelde die achttien keer per jaar mag worden overschreden is 200 Ilg/m3.
Op de grenswaarden voor koolmonoxide, benzeen, zwaveldioxide en lood wordt hier niet verder
ingegaan. Eventueel te verwachten emissies van koolmonoxide, benzeen, zwaveldioxide en lood
zijn in de aangevraagde situatie niet te verwachten of in dusdanige lage concentraties waardoor
deze verwaarloosbaar zijn.

Opmerking grenswaarden:
. De bijdrage van de verkeersbewegingen van en naar een inrichting en activiteiten en

verkeersbewegingen binnen de inrichting aan de achtergrondconcentratie van PMIo en NO,
ter plaatse van de inrichting zijn niet significant indien de berekende immissie concentratie
kleiner is dan 0,05 Jlg/m3 De argumentatie hierbij is dat de getalswaarde van de
achtergrondconcentraties tot één cijfer achter de komma nog relevant zijn. 

i

1 IPO luchtkwaliteittoets, d.d. 19 maart 2007
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4 Berekeningen

4.1 Emissies stallen

In onderstaande tabel 1 is een overzicht gegeven van de indeling van de stallen in de aangevraagde
situatie voor De Heense Hoeve met de bijbehorende emissies,

Diercategorie Emissie factor* Aantal Rav- Emissie
(gram/dier/jaar) dieren nummer* gram/uur kgf,

Stal 1 

Vleesva rkens 55 1056 0.13.2.15.1.2 6,63 1,84*10-6

Stal 2 

Vleesva rkens 55 1152 0.13,2,15,1.2 7,23 2,01 *10-6

Stal 3 

Vleesvarkens 55 1248 0,13.2,15,1.2 7,83 2,18*106

Stal 4 

Vleesvarkens 55 1248 0,13.2,15,1.2 7,83 2,18*10-6

Stal 5 

Vleesvarkens 55 1152 0,13,2,15,1.2 7,23 2,01*10-6

Stal 6 

Vleesvarkens 55 1008 0.13.2.15.1.2 6,33 1,76*10"6

Totale stofemissie aangevraagde situatie 43,1 12*10"
Tabel 1. Overzicht van de stofemissie aangevraagde situatie De Heense Hoeve
* De vermelde emissiefactoren zijn afkomstig uit "Emissiefactoren fijn stof veehouderij versie maart 2008"
van het Ministerie van VROM
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4.2 Emissies Transport

Interne transportbewegingen

De transportbewegingen die plaatsvinden bij De Heense Hoeve hebben betrekking op
vrachtwagenbewegingen (en tractorbewegingen) , De bewegingen vinden plaats ten behoeve van
veetransport, de aanvoer van voer en diverse grond- en hulpstoffen, de afvoer van mest en intern
transport. Het aantal transportbewegingen is afkomstig uit de aanvraag vergunning Wet
Mileubeheer.

Ten behoeve van de aanvoer van mengvoer komen wekelijks tien vrachtwagens (twintig
bewegingen) op het terrein van De Heense Hoeve (1040 bewegingen per jaar). Ten behoeve van de
afvoer van mest vinden vijf transporten (tractor) per dag plaats (tien bewegingen per dag à zes
dagen per week = 3120 per jaar). Twee maal per week worden varkens geladen (vier bewegingen
= 208 per jaar) en één maal per week biggen gelost (104 bewegingen per jaar). Ten behoeve van de
aanvoer van zuren en afvoer van spuiwater vinden respectievelijk twaalf en dertien transporten per
jaar plaats (vijftig bewegingen per jaar). Ten behoeve van het ophalen van kadavers vinden drie
transporten per week plaats (312 bewegingen per jaar) en jaarlijks worden zes vrachten propaan
aangevoerd (twaalf bewegingen per jaar). In totaal vinden per jaar 4846 vrachtwagenbewegingen
plaats op het terrein van De Heense Hoeve.

Per dag vinden rijden maximaal vier personenwagens het terrein op en af (acht bewegingen per dag
à zes dagen per week = 2496 per jaar).

Per etmaal vinden resumerend gemiddeld twintig verkeersbewegingen plaats, waarvan zeven
personenwagenbewegingen, elf vrachtwagenbewegingen in de dagperiode en twee in de
nachtperiode.

De PMIo en NO, emissie als gevolg van de verkeersbewegingen zijn meegenomen in de
verspreidingsberekening in GeoSTACKS versie 1.02 conform onderstaande aantallen.

Voertuigen Transport Route inrichting
hewegingen

Per jaar Km
Personenwaoens 2496 0,4
Vrachtwaaens (en tractor) 7538 0,4

Tabel 2. Overzicht transportbewegmgen op terrem van De Heense Hoeve

Invoergegevens
. Weg, type normaal ~
. Gemiddelde snelheid is 10 km/h;

. Wegbreedte is 5 meter.

Aantrekkende verkeersbewegingen

De invloed van aantrekkende verkeersbewegingen op de PMIo emissie en NO, emissie zijn
meegenomen in de verspreidingsberekening in GeoSTACKS versie 1.02.

Invoergegevens
. Weg, type normaal ~
. Bij de verkeersintensiteit is uitgegaan van alle transportbewegingen van voertuigen die van

en naar de inrichting rijden;
. Er vindt geen stagnerend verkeer plaats;

. Gemiddelde snelheid is 60 km/h;

. Wegbreedte is 7 meter.
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5 Verspreid i ngsbereken i ngen

5.1 Uitgangspunten rekenmodel

Teneinde de PMIo immissie en de NO, immissie in de directe omgeving te bepalen en te
controleren of aan het besluit Luchtkwaliteit kan worden voldaan, zijn overdrachtsberekeningen
volgens de 'Handreiking Nieuw Nationaal Model' uitgevoerd. Hiertoe zijn in een rekenmodel de
bronnen en objecten in coördinaten ingevoerd, voor de situatie waarvoor vergunning wordt
aangevraagd, Met behulp van het rekenmodel GeoSTACKS, aangevuld met specifieke
bedrijfsvoeringgegevens, is in de directe omgeving de te verwachten immissie bepaald voor de
aangevraagde situatie,

In het model zijn de wettelijk toegestane correcties toegepast. Voor het aandeel zeezout in de lucht
is een aftrek van 3 ¡igl m3 van het jaargemiddelde concentratie PMIo en de aftrek van zes dagen
voor het aantal overschrijdingen van 50 ¡ig/ m3 als daggemiddelde PMIo'.

5.2 Rekenresultaten

PM 10 Immissie

In de onderstaande tabel zijn de concentraties voor PMIo en de overschrijdingsdagen weergegeven
van de toetsingspunten op de inrichtingsgrens en van een toetsingspunt JO meter van de weg
(conform het Meet en rekenvoorschrift 2006). De locatie van deze toetsingspunten zijn
weergegeven in de situatie tekening in bijlage II,

nummer jaargemiddelde PMIo concentratie inclusief overschrijdingsdagen van het 24 uurs
achterorondconcentratie (ug/m3) I gemiddelde

1 2288 9
2 2284 11
3 2196 9
4 2202 9
5 21.83 9

Wen 21.78 9 ..Tabel 3: Resultaten GeoSTACKS met diverse coordmaten gelegen op de mnchtmggrens en een coordmaat
10 meter van de wegas.

Zoals uit tabel 3 blijkt zal op geen enkel punt op de inrichtingsgrens de grenswaarde voor de
jaargemiddelde PMIo concentratie van 40 ¡ig/m3 niet worden overschreden, Het maximaal aantal
overschrijdingen voor daggemiddelde PMIo (maximaal vijfendertig per jaar, conform de Wet
luchtkwalieit 2007) wordt eveneens niet overschreden.

Op het wettelijk voorgeschreven toetsingspunt vanaf de wegas (10 meter voor PMIo) vindt geen
overschrijding van de jaargemiddelde PMIo concentratie van 40 ¡ig/m3 plaats. Op dit punt vindt
eveneens geen overschrijding van het maximaal aantal overschrijdingen voor daggemiddelde PM 10

(maximaal vijfendertig per jaar, conform de Wet luchtkwaliteit 2007) plaats,

2 Meetregeling tuchtkwaliteit 2005. Staatscourant 26 juli 2005, nr. 142.

8.4707-09/15-07-08
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In figuur I zijn de contouren van het PMio immissieniveau weergegeven. De resultaten van De
Heense Hoeve berekend met het verspreidingsmodel GeoSTACKS, zijn weergegeven in bijlage IV,

LEGmDA

r. .

,rp
r/~ .

.~
IJ

c=
!:~~~

.

Gebouw
Grid

Puntbl' met gebouwin\'¡o

w'"

c=i:-c=
0.0 - ZULO

21.00 - 22.0
22.00 - 23.0
23.0 - 24.0

Ril .jó:l" 2008

R~lttlbeIs:
. st Pll10
- wøøre: CO'iritie ()lglm'J
Coton!ß;
- ~ Pr110
. Wililrde: CO'iiidtie (¡qrn'J

"1Om ~OiTL. i. iw
iC- 1 : 3~OO

c~ - 7€5JC. 41390

Figuur 1: Contouren van het PMio immíssíeniveau van 0-21 lJg/m3, 21-22 ¡.g/m3, 22-23 J.g/m3, 23-24 ¡.9/m3

bij De Heense Hoeve

De gemiddelde achtergrondconcentratie bedraagt 2 i, 72 ~g/m3. In de bovenstaande figuur is te zien
dat de PMio immissieconcentratie inclusief de bijdrage veroorzaakt door De Heense Hoeve niet
meer dan 23 ~g/m3 bedraagt.

I
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N02 immissie

In tabel 4 zijn de concentraties voor NO, en de overschrijdingsdagen weergegeven van de
toetsingspunten op de inrichtingsgrens en van een toetsingspunt 5 meter van de weg (conform het
Meet en rekenvoorschrift 2006). De locatie van de toetsingspunten zijn weergegeven in de situatie
tekening in bijlage 11.

nummer jaargemiddelde NO, concentratie inclusief overschrijdingsdagen van het 24 uurs
achtemrondconcentratie (uQ/m3) I gemiddelde

1 1819 0
2 1819 0
3 1820 0
4 1827 0
5 1826 0

Wer¡ 1821 0..
Tabel 4. Resultaten GeoSTACKS met coordmaten gelegen op de mnchtmggrens en een coordmaat 5 meter
van de wegas.

Zoals uit tabel 4 blijkt zullen er op de relevante toetsingspunten geen overschrijdingen van de NO,
concentratie plaats vinden, noch zal het maximaal aantal overschrijdingen van de uur gemiddelde
grenswaarde overschreden worden, De bijdrage van aantrekkend wegverkeer is verwaarloosbaar
klein,

8.4707-09/ 15-07-08
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6 Conclusie

. In het kader van toetsing aan de Wet luchtkwaliteit 2007 zijn voor De Heense Hoeve te De

Heen (gemeente Steenbergen) PMio en NO, verspreidingsberekeningen uitgevoerd.

. De stofemissies (PMio) van De Heense Hoeve betreffen emissies van fijnstof uit de stallen,
bestaande uit huid-, mest-, voer- en strooiseldeeltjes die met de ventilatielucht naar buiten
worden geblazen.

. De emissie van N02 op het terrein wordt alleen bepaald door transportbewegingen. Met de

te verwachten N02 immissie op de inrichtingsgrens ten gevolge van transportbewegingen
zijn geen overschrijdingen van de grenswaarde te verwachten, noch zal het maximaal aantal
overschrijdingen van de uur gemiddelde grenswaarde overschreden worden.

. De PMio grenswaarde van 40 Ilg/m3 als jaargemiddelde wordt buiten de inrichtingsgrens niet
overschreden, De PMio grenswaarde van 50 Ilg/m3 als 24-uursgemiddelde wordt hoogstens
drieëntwintig keer overschreden op de inrichtingsgrens. De inrichting voldoet hiermee aan
de grenswaarden uit de Wet luchtkwaliteit 2007.

8.4707-09/15-07-08
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Bijlage I

8.4707-09/15-07-08

Plattegrondtekening
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Bijlage 11

8.4707-09/15-07-08

Situatietekening





Overzicht rekenmodel

/ //
/ /

//

"

/

83

~
--

~

~~
81---

--

:95

LEGENDA

Gebouw
. Puntbron met gebouwinvloe

~ Toe~ngspunt
Weg

vOm 80 m! !!
schaal = 1 : 3000

oorsprong = 76500, 403200

Luchtkwaliteit . STACK$+, Gebied. versie van Gebied. eerste model (R:IPfO¡'W\8.4707 HENDR2 Jaarorder 2008\09 HENDR2 LO Heense HoevelLuchllLO Haense Hoevel) ,GeoSTACKS V1.02



Bijlage 111

8.4707-09/15-07-08

Invoergegevens
verspreidingsbereken i ng



Model: eerste model
Groep hoofdgroep
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Id omschrijving Hoogte Maaiveld HDef.~- - - - - -- - - - - - - - - - -- - - -- - -~-~- - - -- - - - - - -- - - - - - ---- ~ - - - - -- - - - - - - - - - -- ~ - - - - -- ---- - - ---~- - - -- - - - - - -- --~-~ -- - - - - -- - - ---~----
01 Stal 1 t/m 6 Heense Hoeve 4,80 0,00 Relatief

GeoSTACKS Vi.02 8-7-2008 11:04:18



Model :eerste model
Groep hoofdgroep
Lijst van Puntbronnen met gebouwinvloed, voor rekenmethode Luchtkwaliteit -
STACKS+

1ct omschrijving Hoogte Maaiveld Hoogtedefinitie

OL Emissiepunt stal 1 4,50 0,00 Relatief
02 Emissiepunt stal , 4,50 0,00 Relatief
03 Emissiepunt stal 3 4,50 0,00 Relatief
04 Emissiepunt stal 4 4,50 0,00 Relatief
05 Emissiepunt stal 5 4,50 0,00 Relatief

06 Emissiepunt stal 6 4,50 0,00 Relatief

GeoSTACKS Vl,02

Inw.diam.

2,00
2,10
2,10
2,10
2,10

1,90

8-7-2008 11:04:24



Model: eerste model
Groep: hoofdgroep
Lijst van Puntbronnen met gebouwinvloed, voor rekenmethode Luchtkwaliteit -
STACKS+

'd Uit.diam. Emis PM10 Emis 802 Emis Benz Emis BaP Emis CO Emis Pb Bedrij fsur Flux Warmte

OL 2,20 0,00000184 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 8760,00 3,00 0,03
02 2,30 0,00000201 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 8760,00 3,00 0,03
03 2,30 0,00000218 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 8760,00 3,00 0,03
04 2,30 0,00000218 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 8760,00 3,00 0,03
05 2,30 0,00000201 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 8760,00 3,00 0,03

06 2,10 0,00000176 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 8760,00 3,00 0,03

I

GeoSTACKS Vi.02 8-7-200811:04:24



Model: eerste model
Groep :hoofdgroep
Lijst van Puntbronnen met gebouwinvloed, voor rekenmethode Luchtkwaliteit ~
STACKS+

Jct Gastemp

OL 293,00
02 293,00
03 293,00
04 293,00
05 293,00

06 293,00

GeoSTACKS V1.02 8-7-2008 11:04:24



Model: eerste model
Groep: hoofdgroep
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit ~ STACKS+

1d Omschrijving iso maaiveldhoogte HOef.

Weg dir Verkeer direct
Weg indir Verkeer indirect

0,00 Relatief
0,00 Relatief

GeoSTACKS Vi.02

Invoertype Wegtype

Verdeling
Verdeling

Normaal
Normaal

8-7-2008 11:04:29



Model :eerste model
Groep hoofdgroep
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Weg dir
Weg indir

0, 00
0,00

DubTel Snelheid Breedte Vent.F Hscherm Cany H(L) Cany H(R) Cany BIct

5,00
7,00

F
F

10
60

0,00
0,00

GeoSTACKS Vi.02

0,00
0,00

0,00
0,00

Vent. X

0,00
0,00

1,50
1,50

Vent. Y Vent H Inw.diam.

1,00
1,00

8-7-200811:04:29



Model: eerste model
Groep: hoofdgroep
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit

Id Uit.diam.

Weg dir
Weg indir

GeoSTACKS V1.02

STACKS+

1,10
1,10

0,10
0,10

0,00 285,00
0,00 285,00

FlUX Warmte Gastemp Weghoogte Bfac

0,00 1.00
0,00 1.00

20,00
20,00

Intensiteit %Int. (D) %Int. (A) %Int. (N) i-LV(D) %LV(A) %LV(N)

12,50 35,00
12,50 35,00

8,33
8,33

8-7-2008 11:04:29



Model: eerste model
Groep hoofdgroep
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Ict %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %Bus(D) %Bus(A) %Bus(N)

Weg dir
Weg indir

55, 00
55, 00

10, 00

10, 00

GeoSTACKS Vi.02

LV(Hl) LV(H2) LV(H3) LV(H4)

8-7-2008 11:04:29



Model: eerste model
Groep: hoofdgroep
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Ict LV(H5) LV(H8)LV(H6) LV(H7)

Weg dir
Weg indir

0,58
0,58

GeoSTACKS V1.02

LV(H9) LV(H10)

0,58
0,58

LV(Hll)

0,58
0,58

LV(H12)

0,58
0,58

LV(H13)

0,58
0,58

LV(H14)

0,58
0,58

LV(H15)

0,58
0,58

0,58
0,58

I

¡"
I

8-7-2008 11:04:29



Model: eerste model
Groep :hoofdgroep
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

1ct LV(H16)

Weg dir
Weg indir

0,58
0,58

GeoSTACKS Vi.02

LV(H17)

0,58
0,58

LV(H18)

0,58
0,58

LV(H19) LV(H20)

0,58
0,58

LV (H21l LV(H22) LV(H23) LV(H24) MV(Hl) MV(H2)

8-7-2008 11:04:29



Model: eerste model
Groep hoofdgroep
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

1ct MV(H3) MV(H4) MV(H5) MV(H6) MV(H7)

Weg dir
Weg indir

GeoSTACKS VL,02

MV(H8) MV(H9) MV(HIO) MV(Hll) MV(H12) MV(H13)

8-7-2008 11:04:29



Model: eerste model
Groep: hoofdgroep
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

1ct MV(H14) MV(H18)MV(H15) MV(H16) MV(H17)

Weg dir
Weg indir

GeoSTACKS Vi.02

MV(H19) MV(H20) MV(H21) MV(H22) MV(H23) MV(H24)

8-7-2008 11:04:29



Model: eerste model
Groep hoofdgroep
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Id ZV(Hl)

Weg dir
Weg indir

0,25
0,25

GeoSTACKS Vi.02

ZV(H2)

0,25
0,25

ZV(H3)

0,25
0,25

ZV(H4)

0,25
0,25

ZV(H5)

0,25
0,25

ZV(H6)

0,25
0,25

ZV(H7)

0,25
0,25

ZV(H8)

0,92
0,92

ZV(H9) ZV(HIO)

0,92
0,92

ZV(Hll)

0,92
0,92

0,92
0,92

8-7-2008 11:04:29



Model: eerste model
Groep: hoofdgroep
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

1d ZV(H12)

Weg dir
Weg indir

0,92
0,92

GeoSTACKS Vi.02

ZV(H13)

0,92
0,92

ZV(H14)

0,92
0,92

ZV(H15)

0,92
0,92

ZV(Hi6) ZV(H17)

0,92
0,92

ZV(H18)

0,92
0,92

ZV(H19)

0,92
0,92

ZV(H20) ZV(H21)

0,92
0,92

ZV(H22)

8-7-200811:04:29



Model: eerste model
Groep hoofdgroep
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

1d ZV(H23)

Weg dir
Weg indir

GeoSTACKS Vi.02

ZV(H24) Bus (Hl) Bus (H2) BuS (H3)

0,25
0,25

Bus (H4) Bus (H5) Bus (H5) Bus (H7) Bus (HS) Bus (H9)

I

8-7-200811:04:29



Model: eerste model
Groep hoofdgroep
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Id Bus (HIO) Bus(Hll) Bus(H12) Bus(H13) Bus(H14) Bus(HlS) Bus(H16) Bus(H17) Bus(H18) Bus(H19) Bus (H20)

Weg dir
Weg indir

GeoSTACKS Vi.02 8-7-2008 11:04:29



Model: eerste model
Groep: hoofdgroep
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Id Bus(H21) Bus (H22) BuS(H23) Bus (H24) Filekans (H

Weg dir
Weg indir

GeoSTACKS Vi.02

Filekans (H Filekans (H Filekans (H Filekans (H

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

8-7-2008 11:04:29



Model: eerste model
Groep: hoofdgroep
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

1d Filekans (H Filekans (H Filekans (HFilekans (H

Weg dir
Weg indir

o
o

o
o

o
o

GeoSTACKS V1.02

Filekans (H

o
o

Filekans (H

o
o

Filekans (H

o
o

Filekans (H

o
o

o
o

8-7-2008 11:04:29



Model, eerste model
Groep, hoofdgroep
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

1d Filekans (H Filekans (H Filekans (H

Weg dir
Weg indir

o
o

o
o

GeoSTACKS Vi.02

Filekans (H

o
o

Filekans (H

o
o

Filekans (H

o
o

Filekans(H

o
o

o
o

8-7-2008 11:04:29



Model: eerste model
Groep: hoofdgroep
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

Ict Filekans (H Filekans (H

Weg dir
Weg indir

o
o

o
o

GeoSTACKS Vi.02

Filekans (H Filekans (H

o
o

o
o

8-7-2008 11:04:29
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Model: eerste model
Groep hoofdgroep
Lijst van Toetsingspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS+

1d Omschrijving

01
02
03
04
05

Terreingrens 1
Terreingrens 2
Terreingrens 3
Terreingrens 4
Terreingrens S

Weg10
WegOS

Weg 10 meter (PM10)
Weg 5 meter (N02)

GeoSTACKS Vi.02

Maaiveld

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

Hoogtedefinitie

Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

Relatief
Relatief

8-7-2008 11:04:31



Bijlage iv

8.4707-09/15-07-08

Resultaten verspreidingsberekening

i

I

t



Rekenresultaten N02

Resultaten voor model: .
Stof:
Referentiejaar:

eerste model
N02 - Stikstofdioxide
2008

Identificatie Omschrijving Conc. (llg/m'l AG l1-g/m'j # ", Grens- - - - - - -- -- -- - - - -- ---- -- - - - -- -- - - -- --- - - - -- -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - --- - -- - - - - - ---- - - - -- - - -- -- - -- - - -- - - - - -- - - - -- - --
01 Terreingrens 1 18,19 18,18 00' Terreingrens 2 18,19 18,18 0
03 Terreingrens 3 18,20 18,18 0
04 Terreingrens 4 18,27 18,18 0
05 Terreingrens 5 18,26 18,18 0

WeglO Weg 10 meter (PMlO) 18,21 18,18 0
WegOS Weg 5 meter (N02) 18,21 18,18 0

Geomilieu VL01 8-7-2008 11:14:52



Rekenresultaten PM 10

Resultaten voor model:.
Stof:
Referentiejaar:

eerste model
PMIO - Fijn stof
2008

Zeezoutcorrectie: 3

Identificatie Omschrijving Conc. (Jlg/m'j AG (llg/m'l 11 :; Plan 11 ,. Grens

Ol Terreingrens 1 22,88 21,72 9 9

02 Terreingrens 2 22,84 21,72 11 11
03 Terreingrens 3 21,96 21,72 9 9

04 Terreingrens , 22,02 21,72 9 9

05 Terreingrens 5 21, B3 21,72 9 9

WeglO Weg 10 meter (PMIO) 21.78 21,72 9
WegOS Weg 5 meter (N02) 21,78 21,72 9

Geomilieu VL01 8-7-200811:15:08



Contouren PM i 0

L,S 21,S 21,S 2t,S 2t,S 2tS 21,S 21,S 21,S .21,S LEGENDA

21,S ¡ll'~\
Gebouw

.21,8 .21,8 2t,S ,21,S 21,S .21,8 Grid
. Puntbron met gebouwinvloe

,21,S .21,S ,21,S .21,8 .21,S .21,8 .21,S .21,S .21,S\" Weg

,
21,S 21,8 21,8 21,8 .21,8 .21,S 21,8 .21,8 .21,8 ,21,S~.

I I 0,00 - 21,00
~' I "~'-

I 2t,00 - 22,00
21,S 21,S 21,S 21,S 21,S 21,S 21,S 21,S .21,S 2t,S 5J 22,00 - 23,00š¡

_21'aj.21'S
23,00 - 24,00

.21,8 ,21,S .21,S 21,S 21,8 .21,S 21,S 21,S 21,8
Ref.jaar: 200S

21,8 .21,8 21,S 21,S 21,S .21,S 2t,S _21,S 21,S 21,ii 21,S
Resultaatlabels:I

21,S 21,S .21,S 21,8 21,S .21,S ~21,8 21,S .21,S .21,S .21,8
- stof: PMI0r - waarde: concentratie (¡.glm3)

I Contouren:
21,S 21,S 21,S 21,8 21,S 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9/ .21,S .21,8

- stof: PMI0
. ' - waarde: concentratie (¡.glm3)

21,8 .21,S ,21,S 21,9 21,9 .21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 21,S

I
.21,8 21,8 .21,S .21,9 21,9 21,9 21,9 ,21,9 21,9 .21,9

!
.21,9 21,S

Y21,S 21,9 21,9 21,9 21,9 2t,9 22,0 22,0 22,0 .21,9" .2t,9 .21,9 21,9

I
Om BOm

I
i

I21,9 21,9 21,9 .21,0 .21,9 ,21,9 21,9
schaal = 1 : 3000

I oorsprong = 76500, 403060
.21,9 21,9 21,9 22,0 21,9 21,9

21,9 1921,9 .21,9 .21,9 21,9

21'l21,9 21,9 .22,5 22,0

,21,9 21,9 .21J,B .22,S p,O 21,9.

2l1,9 21,9 .21, 22,0 l
L,S 21,9 22,0/21,9

L,S 21,9 21,9 21,9 '

21~'L,S 21,9 21,9

L
L,S .21,S .21,9 21,9 21,9 21,9(1,9

L,S .21,S .21,S 21,9 21,9 21,9 .21,9 21,9 21,9,

21~L,S 21,S 21,S 21,S 21,9 21,9 21,9 .21,9 .21,9 21,9 21,9 .21,9 21,9 t
21,S 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 21,S 21'S/,I'S

21,9 21,8 21,S 21,S 21,S 21,S 't21,8 .21,S 21,S .21,S,',8

~1,S_21'S

Luchtkwaliteit. STACKS+, Gebied. versie van Gebied - eerste moej - cotouren lR:\Proj-W\84707 HENOR2 Jaarorder 2008109 HENOR2 LO Heense Hoeve\LuchtlL 0 Heense Hoeve\). GeoSTACKS \





Bijlage 3: Akoestisch onderzoek V1VA





Rapport

Akoestisch onderzoek ten behoeve van agrarisch
bedrijf De Heense Hoeve aan de Heense Dijk te De
Heen

Datum

Projectnummer

Behandeld door

Oss, 15 juli 2008
8.4707-09
ing. R.M. Nijdam

Geurts
Technisch
Adviseurs

Geurt Tedinisch Adviseurs BV
Verdistra¡¡t 87

Postbus 470

5340Al Oss

Telefoon (0412) 624980
TelefciK (0412) 62 66 03

E-mail algemeenligeurtbv.nl
Website ww.geurtbv.nl
Rabobank 1804 04 709

Handelsregister KvK 16043365

BTW-NL 0058.50.071.801

Ali. op'.chte~ worden aanvurd on
uitgevord "",..nkamstig de Rects
verhauding opdraditgeve,-archiioci
ingenieur en advi"" ONK 2005,~ ~

. Machine_ en app.ratenbouw . Industrilie Automatisering Â Proces- en milieutechniek
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1 Inleiding
In opdracht van varkenshouderij Ðe Heense Hoeve BV -is door Geurts Technisch Adviseurs BV
een onderzoek uitgevoerd naar de geluidsemissie van deze inrichting gelegen aan de Heense Dijk te
Ðe Heen 'Gemeente Steenbergen.

Het onderzoek houdt verband met het aanvragen van een revisievergunning Wet Mileubeheer.

In het onderzoek zijn geluidsbronnen geïnventariseerd en is op basis daarvan met een
overdrachtsmodel de geluidsbelasting berekend op de diverse ontvangerpunten gelegen op de gevel
van in de directe omgeving liggende woningen.

De berekende geluidsbelasting op de ontvangerpunten wordt getoetst aan de gemeten waarden uit
het rapport: ~koestisch onderzoek naar het referentieniveau van het omgevingsgeluid nabij De
Heense Hoeve BV (De Heen) . d,d, 28-08-2006 en de Handleiding Industrielawaai en
Vergunningverlening (gebiedstypering) .

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de -Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai - i 999

(module C, methode IJ,8) en met het rekenprogramma industrielawaai Geonoise versie V5.4 L
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