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WET MILIEUBEHEER
aanvraag vergunning veehouderij - tevens beschrijving

Aan burgemeester en wethouders van de gemeente Reiderland

i Gegevens aanvrager

Naam aanvrager

Adres

Postcode

Telefoon

G. Driessen

Michelslaan 3

5712 GK

0493-496060

Plaats: Someren

Telefax: 0493-496168

Verzoekt voor de hieronder omschreven inrichtin9 0 Verzoekt in verband met het veranderen van de inlichting of
een vergunning inzake het van de werking daarvan, voor welke reeds één of meer

l8 oprichten en in werking hebben vergunningen zijn verleend, een nieuwe de hieronder
o veranderen omschreven inrichting of onderdelen daarvan waarmee die
o veranderen van de werking verandering samenhangt omvattende, vergunning (art. 8.4)
o tijdelijk karakter/duur van de hieronder omschreven inrichting en wel voor een termijn van

o

I Aard van de inrichting
Hier de aard, indeling en uitvoering van de inrichting vermelden. (Type bedrijfsvoering, bijv. varkensfokkerij, vleesvarkenshouderij,
slachtkuikenhouderij, volle gronds tuinbouwbedrijf etc. Indeling volgens plattegrond. Met betrekking tot uitvoering een korte beschrijving van
de hoofdkenmerken van de belangrijkste apparatuur/installaties/evt. bijzondere materialen/speciale uitvoeringen).

Vleesvarkenshouderij

door de gemeente in te vullen

Categorie SBI-code

Plaats waar de inrichting is of zal worden opgericht

Naam inrichting G. Driessen

Adres Lipskerweg 1
Postcode 9684 TL Plaats: Finsterwolde

Telefoon Telefax:

Kadastrale ligging Gemeente Reiderland Sectie: Nr(s): 88/54

Contactpersoon G. Driessen

Telefoon 0493-496168 Telefax: 0493-496168

Vraag zonodig voorlichting aan het gemeentebestuur welke andere vergunningen u nodig heeft voor het in bedrijf stellen van uw inrichting.

Bij de aanvraag over te leggen:
Een bouwkundige platlegrondtekening, schaal niet kleiner dan 1 :200, doch bij voorkeur 1: 1 00, de uit- en inwendige samenstelling van de
inrichting en toebehoren aangevende (grens van de inrichting, ligging/indeling gebouwen, functie werkruimten, plaatsing
apparatuur/installaties, aanduiding emissiepunten) en een overzichtstekening (bijvoorbeeld schaal 1 :2000) van de onmiddelljke omgeving
van de inrichting binnen een straal van circa 500 meter (bestemming gebouwen en terreinen).
Deze tekening(en) dateren en ondertekenen.
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11 Inrichting

11.1 Algemene gegevens

Beschrijf in het kort:
- wat op het bedrijf zal veranderen t.o.v. de geldende vergunning;
- welke stallen/bedrijfsgebouwen veranderen;
- waarom de veranderingen moeten plaatsvinden;
- of emissiearme huisvestingssystemen worden toegepast (voor detailuitwerking verwijzen naar bijlage);

Momenteel is aan de Lipskerweg is een vleesvarkensstal opgericht.

In grote lijnen is de stal gereed om in gebruik te nemen.

Benodigde aanpassing betreft de realisatie van twee centrale luchtkanalen en de plaatsing van luchtwassers.

Voor het totaal ontbreekt een milieuvergunning. Hierom wordt een oprichtingsvergunning aangevraagd.

11.2 Milieu-effectrapportage

Oprichting van een inrichting voor het fokken, mesten of houden van pluimvee of varkens met meer dan:

o 85.000 plaatsen voor mesthoenders

o 60.000 plaatsen voor hennen

o 3.000 plaatsen voor mestvarkens

o 900 plaatsen voor zeugen

l8 MER is bijgevoegd ... en maakt onderdeel uit van de aanvraag.

o Niet van toepassing

Oprichting of uitbreiding van een inrichting voor pluimvee of varkens met meer dan:

o
o
o
o
o
l8

60.000 plaatsen voor mesthoenders maar minder dan 85.000 plaatsen voor mesthoenders

45.000 plaatsen voor hennen maar minder dan 60.000 plaatsen voor hennen

2.200 plaatsen voor mestvarkens maar minder dan 3.000 plaatsen voor mestvarkens

350 plaatsen voor zeugen maar minder dan 900 plaatsen voor zeugen

Aanmeldingsnotitie is bijgevoegd

Niet van toepassing

11.3 IPPC-richtlijn

l8 De inrichting valt onder de werkingssfeer van de IPPC-richtlijn

o Niet van toepassing
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12 Diercategorie en huisvestingssystemen

12.1 Situatie conform geldende vergunning(en)

I Niet van toepassing

12.2 De aangevraagde situatie

Diercategorie Rav~code Aantal Ammoniakemissie Geuremissie
dieren Kg NH,Iplaats Totaal kg NH3 Dieren/mve Totaal mve

Vleesvarkens 03.2.9.2 9585 1,1 10.543,5 kg 1,4 6846,4 mve

Voor een beschrijving van het toegepaste stalsysteem: zie bijlage I van het MER.
Voor een beschrijving van de dimensionering van de luchtkanalen: zie bijlage N van het MER.
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13 Grondstoffen en produkten

13.1 Mineralen boekhouding

¡g Mineralen boekhouding is aanwezig op het bedrijf

o N.v.!.

13.2 Drukhouders

Soort Aantal Flessen/tanks Totale inhoud Nr. op
lIter of m'\ tekenina

I nronaan

butaan

stikstof

acetv1een

zuurstof

¡g N.v.!.

13.3 Milieugevaarlijke stoffen

Soort Soort opslag Hoeveelheid/ Opmerkingen Nr. op
boven/onderQronds max.opslaQ tekeninQ

Jerrvcans
Tbv noodstroomaggregaat

Dieselolie 100 liter In lekbak 1.19

Smeerolie Jerrvcan 25 liter In lekbak 1.20

Bestriidinasmiddelen:

Oaslao zuur luchtwassino
Opslag bestand tegen

Multibox 1000 liter corrosieve werkinn zuur 1.01

Ontsmettinnsmiddelen: Jerrvcan 60 liter Gannbare middelen 1.17

Verpakking in
00 advies veeartsMediciinen: koelkast 5 ka 1.16

o N.v.!.
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13.4 Koeling

Doel Soort koelmiddel (soecificeren) Hoeveelheid in kg/ltr. Caoaciteit in kW. Nr. 00 tekenina

Melktank

Kadaverkoelinq R 134 3 kg 0,75 0.01

Overia

o Jaarlijkse keuring

o Logboek aanwezig

o N.v.!.

i 3.5 Andere stoffen of produkten

Soort produkt Max. opslag hoeveelheid Wijze van opslag Opmerking Nr. op tekening

Kunstmest

Enkelvoudige 180 kuub 3 polyester silo's gersUtarwe/soya V1.06
I nrondstoffen

Mengvoeder 96 kuub 2 polyester silo's V1.04N1.05

Bijprodukten 490 kuub 5 polyester silo's Voor beschrijving: zie V1.01N1.02N1.03
biilaoe J van het MER

Mais/gras

Drijfmest 10.000 kuub Kelder onder stal --

Vaste mest

o N.v.!.
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13.6 Maatregelen gericht op een zuinig ge(ver)bruik van grondstoffen/veevoeder

Toepassing van vaarschema's en automatische voeraanmaak:

Hoeveelheid en samenstelling van verstrekte voer afgestemd op behoefte dieren (Ieeftiid / gewicht)

Toepassing van brijvoer: bijproducten (afvalstoffen uit levensmiddelenindustrie worden ververkt tot varkensvoer

(Zie biilage J van het MER voor een overzicht van de toegepaste producten.)

o N.v.!.

13.7 Water

Soort water Geschat voor Globaal gebruiksdoel
nieuwe situatie

Leidingwater

Grondwater Circa 9600 kuub D/E/F/H

Oppervlaktewater

A. Huishoudelijk gebruik
B. Spoelwater van de melkapparatuur
C. Reinigingswater melkstal en -put

D. Drinkwater dieren
E. Schrobwater reiniging stallen
F. Spoelwater ontijzeringsinstallatie

G. Koelwater grondkoeling
H. Spoelwater uitwendige reiniging voertuigen en

spuitapparatuur op erf
i. Spoelwater van inwendige reiniging spuitapparatuur op

perceel
J. Beregening

Voor de onttrekking van het grondwater is geen vergunning nodig.
Ook hoeft er geen melding gedaan te worden.
De pomp heeft namelijk een capaciteit die kleiner is dan 10 kuub per uur.
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14 Energie

14.1 Verlichting

Wat is het geïnstalleerd vermogen (Wim 2)?
1: 0,8 W/m2

Hoeveel uur is de verlichting in werking?
1: gemiddeld 8 uur per dag

Welke van de onderstaande energiezuinige verlichtingstechnieken wordt toegepast?
o Natuurlijke daglichtintreding

o Aanwezigheidsdetectie
1: Centrale lichtschakelaar

o Schakelklok en schemerschakelaar buiten- en terreinverlichting

1: Spaarlampen
o Halveringsschakelaar of dimmer op biggenlampen
o Anders, namelijk......
o geen

14.2 Isolatie

Welke isolerende voorzieningen worden toegepast?
1: Vloerisolatie
1: dak I plafondisolatie

1: (spouw)muurisolatie
o Isolatie van leidingen

o anders namelijk
o geen

14.3 Ventilatie

Welke maatregelen met betrekking tot mechanische ventilatie worden toegepast?
o klimaatcomputer
o regeling met meetwaaier en smoorunit
o frequentieregeling
1: centrale luchtafzuiging

o hybride ventilatie
o ventilatiesysteem met ondergrondse luchtinlaat

o automatisch geregelde natuurlijke ventilatie

o anders, namelijk...
o geen
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14.4 Verwarming

Wat is het bouwjaar van stooktoestellen
l: niet van toepassing

Welk type verwarming wordt toegepast
D cv I vloerverwarming
D luchtverwarming
l: stralingsverwarming in de kantine (elektrisch)

l: anders, namelijk circulatie van water door slangen in dichte vloer. Warmte van zwaardere varkens
warmt het water op. Hiermee worden de vloeren bij de lichtere dieren verwarmd.

Wat is de uitvoering van de stooktoestellen
D Conventioneel
D VR
D HR (t.b.v. warm water)
D VR/HR combinatie
l: niet van toepassing

Zijn er aanvullende maatregelen getroffen
D Optimalisatie en weersafhankelijke regeling verwarming
D eigen CV-groep of ketel voor afwijkende ruimtes
D vloerverwarming gekoppeld aan warmtepompen
D anders, namelijk...
l: geen

14.5 Opgesteld vermogen

¡g Elektromotorisch vermogen Divers, zie tekening kW

¡g Verbrandingsmotoren vermogen (trekkers/aggregaten) 200 kW

o Thermisch vermogen kW

o Lasapparaat kVA

o N.v.!.

14.6 Energieverbruik

Geschat in
nieuwe situatie

Elektriciteit 400.500 kWh

Aardaas/propaan __ m3

Olie (aaareaaat) 150 liter

o N.v.!.
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Is Geluid

15.1 Akoestisch rapport

IS Akoestisch rapport is toegevoegd

o N.v.!.

15.2 Werktijden Zie akoestisch onderzoek

Maandag t1m vrijdag Zaterdag Zondag

07.00 - 19.00 uur

19.00 - 23.00 uur

23.00 - 07.00 uur

15.3 Verkeersbewegingen van en naar de inrichting Zie akoestisch onderzoek

Maximaal aantal per: Aantal aan- en afvoer-

Beweainaen tussen:
Dag week maand van 07.00 19.00 23.00 u

tot 19.00 23.00 07.00 u

Personenauto

Bestelauto

Vrachtauto

o N.v.!.
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i 5.4 Omschrijving (belangrijkste) geluid-/trillngsbronnen Zie akoestisch onderzoek

Gel uid-/trillingsbron Aantal Aantal uren in bedrijf tussen: Opmerkingen

van 07.00 1900 23.00 u

tot 19.00 2300 07.00 u

tractor

kraan

vrachtauto

ventilator

Tijden:

- vullen silo's

- verladen van vee

- leegzuigen mestkelders

- ophalen van melk

- gebruik beregeningsinstallatie

o N.v.!.

15.5 Voorzieningen ter beperking van geluid-/trillngshinder Zie akoestisch onderzoek

0 speciale compressorrujmte

0 dempers:

0 omkasting:

0 geluidswal/-muur

0
0 N.v.!.
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16 Bodem

16.1 Bodemonderzoek

o Rapport bodemonderzoek is toegevoegd

¡g N.v.!.

i 6.2 Bodembeschermende maatregelen

¡g Lekbak Dieselolie I smeerolie

¡g Vloeistofdichte vloer welke bestand is tegen de gebruikte stoffen Keldervloeren / spoelplaats

o N.v.!.

17 Afvalstoffen

17.1 Afvalstoffenonderzoek

o Rapport afvalstoffen onderzoek is toegevoegd

¡g N.v.!.

17.2 Bedrijfsafvalstoffen

Afvalstoffen Afvoer- Hoeveelheid Wijze van Maximale Inzamelaar/ Opmerking
frequentie per jaar (kg, opslag Opslag verwerker

ton of stuks)

Huishoudelijk

Papier

Kunststoffen

GfVgroen-afval

Gekoelde
Kadavers Wekelijks 600 stuks container 10 stuks NTF --

Landbouw-plastic

Eens per vier Circa 3000 kg Rolcontainer 500 liter Van --
Divers weken Ganzewinkel

o N.v.!.
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17.3 Gevaarlijke afvalstoffen

Soort afval Afvoer. Hoeveelheid Wijze van Max. Inzamelaar' Opmerkingen
frequentie p. jaar (kg, opslag opslag verwerker

ton
of stuks!

-+
Afgewerkte olie Onderhoud wordt

-+ uitgevoerd door
Oliehouden afval derden. Afvalstoffen

worden
-+ meegenomen.Verfrestanten
Tweemaal Circa 20 stuks In karton -- Ingeleverd bij

TL buizen/soaarlamo I Der iaar ooslaoruimte leverancier nieuwe
Vier keer 430 kuub Put 50m3 Zie bijlage C

Snuiwater I ner iaar

17.4 Lozing van afvalwater

o Gemeentelijk riool o Gecombineerd riool/vrijverval

o Vuilwaterriool

o Schoonwaterriool

o Druk- en/of persleiding

o Oppervlaktewater

o Bodem / soort afvalwater

Spuiwaler wordt opgevangen in speciale put.
IZ Opslagput

AI het bedrijfsafvalwater komt in de put
en wordt beschouwd als organische mestIZ Mestkelder

o
o N.v.t.

17.4.1. Verontreinigende stoffen die in het afvalwater terecht kunnen komen

Handeling waarbij afvalwater vrijkomt Afvalstof Opmerking

Reiniging veetransportagens Mestresten / ontsmettingsmiddel Afvoer naar kelder
Beschouwd als ornanische mest

Reiniging kadaverkoeling Ontsmettingsmiddel Afvoer naar kelder

Beschouwd als oroanische mest
Wassen van lucht (chemische luchtwasser) Reactieproduct van zwavelzuur / NH3 Opslag in put

Sneciaal afnevoerd
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i 7.4.2. Waarop wordt het afvalwater geloosd?

Afvalwaterstroom Oppvl. Openbaar Mest- Bodem Anders
water riool Kelder * nl.

1. Bedrijfsafvalwater van X
huishoudeliike aard

2. Percolatiewater en perssap
veevoeders

3. Was- en spoelwater
melkinstallatie

4. Schrobwater varkens- of X
rundveestallen en
uitloonruimten

5. Waswater voertuigen X
veevervoer

6. Was- en schrobwater
nluimveestallen

7. Percolatiewater/perssap
oroanisch afval

8. Spoelwater spuitappara-
tuur inwendia/uitwendia

g. Afspoelwater geoogst
produkt (prei, waspeen,
asnernes, bloembollen etc\

10.0ntijzeringsinstallatie X

11. Hemelwater van daken en X
verhardinnen

Bij een lozing op de mestkelder wordt het afvalwater vermengd met dierlijke mest. De regels voor het opslaan en aanwenden van dierlijke
mest zijn dan van toepassing.

i 7.4.3. Maatregelen ter beperking van de afvalwaterstroom

o Hergebruik nl.

o Buffering

(S Anders nl. Inweken de te reinigen afdelingen

o N.v.!.

17.4.4. Aantal uren waarop als regel per etmaal bedrijfsafvalwater op de riolering wordt geloosd. 1

o Overdag tussen 07.00 - 19.00 uur uren

o tussen ... ... ... ... ".. ... uur Uren

Hoe vaak en gedurende welk tijdsbestek doen zich situaties voor waarin de gemiddelde afvoerdebleten van het

bedrijfsafvalwater in ruime mate worden overschreden (m.u.v. het hemelwater)? Waardoor worden deze pieken

veroorzaakt?

(S N.v.!.
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17.4.5. Zuiveringstechnische en controle voorzieningen.

Voorziening Type Capaciteit Soort afvalwater

Bezinkput(ten)

Vetafscheider(s)

Olie-afscheider(s)

Zuiveringsinstallatie( s)

Septictank(s)

I nfi Itrati ebed/h el ofytenfi Iter

Controlevoorziening

~ N.v.!.

17.4.6. Lozen in de bodem binnen de inrichting

Worden binnen de inrichting overige vloeistoffen (zie 7.4.2. nr. 1 Um 10) en/of koelwater

definitief in de bodem gebracht?

~ Nee (N.B Buiten de inrichting lozen dan ontheffng ex. Art. 24 en 25

ingevolge het Lozingenbesluit bodembescherming vereist)

o Ja

1. Voorgenomen tijdsduur van de Lozing?

2. Wiize van definitieve beeindiqinq van de lozinq in de bodem (uitqezonderd koelwater)?

3. De wiize waarop de lozinq in de bodem plaatsvindt (b. v. d.m.v. zakput. -sloot)?

4. De afstand van de kadastrale qrens van het perceel waar de vloeistof vriikomt tot de

dichtstbijzijnde riolering bedraagt: ............... ............... meter.

5. Ingeval van lozing van koelwater in de bodem.

a.) samenstelling en temperatuur van het koelwater: ........

b.) de wijze waarop de lozing in de bodem plaatsvindt: ...............................

Op een bedrijfsplattegrond de ligging van de bedrijfsriolering, controleputten, aansluitingen op het riool, het terrein waar
afvalwater in de bodem wordt geïnfitreerd, zuiveringssysteem sn/of infiltratievoorziening aangegeven.
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IS Overigen

18.1 Metingen en registratie van milieubelasting

~ Grondstoffenverbruik

~ Afvalstoffen

~ Energieverbruik

0 Monitoring in het kader van de bodem

~ Keuringen/inspecties luchtwassers

~ Veebezetting

0 Bedrijfsafvalwater

0
0 N.v.!.

Boekhouding

Boekhouding

Boekhouding

Logboek

Boekhouding

18.2 Brandveiligheid

~ Brandblusmiddelen aanwezig Zie tekening

o Omschrijving van de aan te brengen brand-
veiligheidsinstallatie toegevoegd bijv.
brandmeldinstallatie, sprinklerinstallatie

o Noodplan bij propaantank aanwezig

o
o
o
o N.v.!.
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18.3 Overige vergunningen en/of meldingen

Soort vergunning/melding

l2 Bouwvergunning

o Vergunning ingevolge w.vo.

o Sloopvergunning

DOprichtingsvergunning Wm (art. 8.1.a en c Wm)

o Veranderingsvergunning Wm (art. 8.1.b Wm)

o Veranderingsvergunning inzake de werking Wm art. 8.1 b

o Een vergunning voor de gehele inrichting (art. 8.4 lid 1)

o Een vergunning t.b.V. een onderdeel van de inrichting (art. 8.4 lid 1)

o Een tijdelijke vergunning Wet milieubeheer(art. 8.17 Wm)

o Melding art. 8.40 Wet milieubeheer

o Melding art. 8.44 Wet milieubeheer

o Melding art. 8.19 Wet milieubeheer

o Melding art. 8.19 Wet milieubeheer

o Lozingsvergunning t.g.v. de A.PV.

o Melding lozing A.p.v

o Ontheffng i.h.k.v. de Provinciale Milieu Verordening

o Ontheffng inzake grondwateronttrekking

o
o

Aanvraagformulier vergunning Wet milieubeheer
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IS.4. Omgeving

In de omgeving van het bedrijf is/zijn gelegen: Op een afstand van (gemeten van
emissiepunt tot gevel gevoelig
object):

o
o
o
o

Bebouwde kom
Zeer stankgevoelige objecten 0.8. ziekenhuis,
sanatorium, internaat etc.
Objecten van verblijfsrecreatie

meerdere verspreid liggende niet-agrarische
bebouwingen die aan het betreffende
buitengebied een overwegende woon en/of
recreatie functie verlenen
Objecten van dagrecreatieo

(8 enkele verspreid liggende niet-agrarische
bebouwingen

~ 1500 meter

(8 andere agrarische bedrijven 1135 meter

(8 Afstand eerste dierverblijf tot dichtstbijzijnde
kwetsbare gevoelig gebied 3700 meter

o
o
(8

in grondwaterbeschermingsgebied gelegen
in stiltegebied gelegen
Habitatlvogelrichtlijn/NB gebied: DOLLARD 2339 meter

IS.s Nadere gegevens en/of opmerkingen

~ N.v.!.
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la.6 Toekomstige ontwikkelingen

¡s N.v.!.

o

Datum 2 ì 0 9cb
FinsterwoldePlaats

Naam G. Driessen

Handtekening aanvrager/gemachtigde
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. Bijlage A Beschrijving stalsysteem

Hierna is een beschnjving van het toegepaste stalsysteem opgenomen.

Voor de dimensionenng van de luchtkanalen wordt verwezen naar bijlage N van het MER.



Systeem-nummer:
Rav-nummer:

Naam van het systeem:
Oiercategorie:

BWL2005.01
01,1.10,1; 01.1,10.2; 01.2.11; 01.3.7; 02,2; 03.2.9.1 en
03.2.9.2.
Chemisch luchtwassystm 70 %
Vleearkens, kraamzeugen, guste en dragende zeugen,

gespeende biggen en beren
15 juli 2005Stalbeschrijving van:

Kort omschrijving van het St/systeem:
De ammoniakemissie wordt beperkt door de ventilatielucht te behandelen in een chemisch
luchtwassysteem. Dit systeem bestat uit een kolom met vulmateriaal, waarover continu aangezuurde
wasvloeistof wordt gesproeid. Bij passage van de ventilatielucht door het luchtwassysteem wordt de
ammoniak opgevangen in de wasvloeistof, waarna de gereinigde ventilatielucht het systeem verlaat.
Middels toevoeging van zwavelzuur aan de wasvloeistof, wordt de ammoniak gebonden als
ammoniumsuifaat.

Eisen aan de uitvoering:
1) Chemisch luchtwassysteem

Een chemisch luchtwassysteem kan de ventilatielucht van één of meerdere afdelingen
behandelen. Op de situatieschets van het totale bedrijf dient dit duidelijk te worden aangegeven.

2) Ventilatielucht

a. van elke afdeling waarvoor de lagere emissiewaarde van kracht is, dient alle ventilatielucht via
het chemisch luchtwassysteem de stl te verlaten.
b. bij het gebruik van een centraal afzuigkanaal moet het doorstroomoppervlak van dit kanaal

tenminste 1 cm' per m3 per uur maximale ventilatiecapaciteit bedragen. Voort moeten de door
het Klimaatplatform vastgestelde normen voor maximale ventilatie in acht genomen worden.

3) Registratie instrumenten

Ten behoeve van de wekelijkse controle (zie bijlage 2) moeten een urenteller en een geijkte
waterpulsmeter worden aangebracht. De urenteller is nodig voor het registreren van de draaiuren
van de circulatiepomp. Door de watermeter wordt de hoeveelheid spuiwater geregistreerd, Deze
waarden moeten continue worden geregistreerd en niet vrij toeankelijk worden opgeslagen.

4) Zuuropslag

De inhoud van de opslag moet snel en accuraat kunnen worden afgelezen.
5) Afvoer spuiwater

Het spuiwater mag niet worden afgevoerd naar een mestkelder die in open verbinding staat met
de dieren. Aanbevolen wordt om het spuiwater af te voeren naar een aparte opslag.

Eisen aan het gebruik:

1) Conform het monstername protocol (zie bijlage 1) dient elk half jaar een monster van het
waswater te worden genomen. De analyseresultaten dienen binnen de aangegeven grenzen te
liggen, Indien deze buiten de grenzen liggen dient de gebruiker en/of de leverancier actie te
ondernemen. Monstername, vervoer en analyse van het waswater en de rapportge daarvan
dienen door een STERIN/STERLAB gecertificeerde instellng te worden uitgevoerd.

2) Door vervuiling van het fiterpakket zal de ventilatielucht een hogere weerstand ondervinden. Om
deze reden dient het luchtwassysteem minimaal elk jaar te worden gereinigd.

3) Er dient een logboek te worden bijgehouden met betrekking tot enerzijds metingen, onderhoud,

analyseresultaten van het wassysteem en optredende storingen en anderzijds de wekelijks
controle werkzaamheden (zie bijlage 2).

4) Het chemisch luchtwassysteem moet een ammoniakverwijderingsrendement hebben van

minimaal 70 %.
5) Er dient een onderhoudscontract en een adviescontract afgesloten te zijn met de leverancier. In

het onderhoudscontract moet een jaarlijkse controle en onderhoud van het luchtwassysteem zijn
opgenomen. Voort zijn in dit contract taken van de leverancier opgenomen. Bijlage 2 geeft
informatie over de stndaardinhoud van het onderhoudscontract. Het adviescontract biedt steun
bij vragen over de procesvoering van het luchtwassysteem:



Nadere bijzonderheden:
1) Bij de vergunningaanvraag dient het dimensioneringsplan van het luchtwassysteem, conform het

toelatingscertificaat (waaruit onder meer de relatie met het aantal dieren per diercategorie blijkt)
en het monsternameprotocol te worden overlegd.

2) Het luchtwassysteem dient uitgevoerd en gedimensioneerd te worden volgens het

toelatingscertificaat.
3) Het monsternameprotocol en de bedieningshandleiding dienen op een centrale plaats bij de

installatie te worden bewaard.
4) De bestemming van het spuiwater van het chemisch luchtwassysteem moet duidelijk worden

aangegeven. De verwijdering en afzet van het spuiwater dient binnen de vigerende regelgeving
plaats te vinden, De luchtwasserproducent ¡leverancier dient de veehouder hier expliciet op te
wijzen.

5) De vergunningverlener kan voorschrijven een rendementsmeting van het chemisch

luchtwassysteem uit te voeren in de periode van 3 tot 9 maanden nadat het systeem is
geïnstlleerd. Om op langere termijn het ammoniakverwijderingsrendement van het chemisch
luchtwassysteem aan te tonen kan de vergunningverlener voorschrijven tot het herhalen van de
rendementsmeting. In bijlage 3 is een omschrijving opgenomen van de wijze waarop de
rendementsmeting moet worden uitgevoerd.

6) De pH van het waswater in de luchtwasser dient tussen 3 en 4 te zijn.
7) Voor de opslag en het omgaan met zwavelzuur zijn door de arbeidsinspectie en de Commissie

Preventie van Rampen voor gevaarlijke stoffen richtlijnen opgesteld (P-blad 134.4 en CPR-richtlijn
15-l)

8) De beslissing over de emissiefactor is mede gebaseerd op het door de aanvrager overlegde

toelatingscertficaat. De herleide ammoniak-emissie bedraagt:
a. Gespeende biggen

- 0,18 kg NH, per dierplaats per jaar bij huisvesting met maximaal 0,35 m' leefruimte per
dier;
- 0,23 kg NH, per dierplaats per jaar bij huisvesting met meer dan 0,35 m' leefruimte per
dier,

b. Kraamzeugen

- 2,5 kg NH, per dierplaats per jaar
c. Guste en dragende zeugen

- 1,3 kg NH, per dierplaats per jaar bij individuele huisvesting;
- 1,3 kg NH, per dierplaats per jaar bij groepshuisvesting.

d. Dekberen

1,7 NH, per dierplaats per jaar.
e. Vleesvarkens

- 0,8 kg NH, per dierplaats per jaar bij huisvesting met maximaal 0,8 m' leefruimte per dier;
- 1,1 kg NH, per dierplaats per jaar bij huisvesting met meer dan 0,8 m' leefruimte per dier.

9) De bovengenoemde bijlagen 1,2 en 3 zijn opgenomen in de bijlagen behorende bij chemische
luchtwassystemen. Deze zijn te vinden op www.infomil.nl.

Tekeningen:
Een schematisch overzicht van het chemisch luchtwassysteem en de integratie van het
luchtwassysteem is bijgevoegd.

Informatie bij:
-Infomil (www.infomil.nl)

-Inno+ B.V. (www.inno-plus.nl) tel. 077-4657360
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BIJLAGEN BEHORENDE BIJ CHEMISCHE LUCHTASSERS
d,d, 15 juni 20 (vervangt de bijlagen van 4 november 1999)
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leL. 070 4144700
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BIJLAGE 1: MONSTERNAME PROTOCOL

Het is essentieel dat er een representatief monster van het in het luchtassysteem aanwezige waswater wordt genomen. Het waswater dient op de
hieronder aangegeven parameters te worden geanalyseerd. En de analyseresultaten dienen binnen een bepaalde bandbreedte te liggen.

Munsternsme plaats:
In de leiding van de recirculatiepomp naar de sproeiers is een aftppunt aanwezig voor het bemonsteren van het waswater.

Monsturname:
De monstername vindt plaats door in een emmer onder het aftappunt circa 2 liter waswater op te vangen. Hieruit wordt 100 millliter in een
monsterfesje gebracht De analyse dient binnen 48 uur te worden uitgevoerd.

Analyse:
Het waswater dient in een laboratorium met STERLAB erkenning volgens daartoe geschikte normen te worden onderzocht op pH, ammonium
INH4+.N), en sulfaat (SOl)- Het gehalte aan ammoniumsulfaat is systeem afhankeliîk.

Bandbreedte van de analyses.'

component resultaat actie gebruiker/leverancier

pH afwijking .c 0,5 pH eenheid
aniijking ;) 0,5 en .c 1 pH eenheid
afwijking ;: 1 pH eenheid
afwijking.: 10%
afwijking;: 10% en .: 20%
afwijking;: 20%

geen actie
aandachtspunt
reparatie/onderhoud
geen actie
aandachtspunt
reparatie/onderhoud

M NH4'SO.2.

Onafhankelijke inspectie:
Degene die de monsters neemt controleert het spujdebiet en de werking van de recirculatiepomp. Jn dat kader worden de standen van de
tirenteller en de watermeter afgelezen en geregistreerd. Gecontroleerd moet worden of het spuiwaterdebiet overeenkomt met de door de
leverancier opgegeven waarde.
Voorts moet het zuurverbruik worden vastesteld. Dit verbruik moet voor wat beteft de orde van groote overeenkomen met de geschatt
ammoniakemíssie over de afgelopen periode.
Indien blijkt dat de gemeten waarden niet liggen binnen de aangegeven range (zie bíílage 2) moet de veehouder samen met de leverancier actie
ondernemen om de werking van het chemisch luchtwassysteem te optimaliseren.
Ten behoeve van deze controle moeten de volgende gegevens bij het !uchtassysteem beschikbaar zijn:
a. staltype;

b. dierbezettng over de afgelopen periode, sinds de vorige inspectie (opleg- en afleverdata en aantal dieren);
c. aanvullingen van de zuurvoorraad, sinds vorige inspectie (data. volume van het zuur en pakbonnenl;

d. spuiwaterdebiet zoals door de leverancier is ingesteld.

Happortage~
Uitkomsten van de analyses moeten worden verzonden aan de veehouder en de leverancier. Bij de rapportage moeten in ieder geval de volgende
gegevens worden vermeld:
a. (type)nummer van de !uchtwasser;

b, datum van monstername;

c. naam, adres en woonplaats van de inrichtng waar de luchtasser is geplaats

d. meterstanden van de urentUer en de spuìwater debietmeter;

€. iuurverbruik;

i. eventuele opmerkingen,

Het inspectie laboratorium beoordeelt de uitlagen van de waswatermonsters en meterstanden om vastte stellen of de chemische luchtwasser
op goede wijze heeft gefunctioneerd. Over deze beoordeling dient jaarlijks te worden gerapporterd. Een beoordeling Van het jaarlijkse
technische onderhoud en het logboek maken deel uit van deze jaarlijkse rapportge. Verzending van het rapport moet plaatsvinden aan de
veehouder, de !ßverancier en de gemeente waarin de ínrichting is gelegen.

BIJLAGE 2: STANOAARD ONDERHOUOSCONTRCT

Hei standaard onderhoudscontract dient minimaal de volgende elementen te bevaten:
H Minimaal éénmaal per jaar dient de leverancier een onderhoudsbeurt uit te voeren.
2) Wekelijkse contole van de veehouder op de volgende punten:

a. pH van het waswater (bijvoorbeeld met een lakmoespapier);
b. waswaterdebiet en verdeling over het pakket fnoteren meterstand urenteller. volgens voorschnft van de leverancier);
c. spuiwaterdebiet (noteren meterstand watermeter, volgens voorschrift van de leverancier);
d. ventlatie (volgens voorschrift yan de leverancier);

e. iuurdoseerinstaUatie (volgens voorschri van de leverancier!;
1. zuurverbruík.

De bandbreedte van de waarnemingen en bijbehorende acties ziín in ondersande tabel weergegeven,
31 Incidenteel reinigen van het luchtwassysteem (volgens voorschríft van de leverancier).
41 Het mogelijk maken van controle door de veehouder ten behoeve van de leverancier.
5) In geval de veehouder verplicht wordt om een rendementsmeting uitte laten voeren moet in het onderhoudscontract worden vastgelegd dat de

leverancier voor het uitvoeren van deze meting verantwoordelijk is.



Bandbreedte vaD de c()nttGlepimten:

controlepunt resultat actie gebruiker/leverancier

sproeibeeld .1- goed
suboptimaal
slecht

waswaterdebiet afwijking -. 10%
afwijking" 100, en ~ 20%
afwijking" 20"k

draaiuren waswaterpomp afwijking oe 5%
afwijking ~ 5%

spuiwaterdebiet H. afwijking oe 10%
afwijking ~ 10%

drukval over pakket afwijking -c 20%
afwìjkîng ;: 20% en -c 40%
afwijking;: 40%

geen actie
aandachtspunt
reparatie/onderhoud
geen actie
aandachtspunt
reparatie/onderhoud
geen actie
verklaring vragen
geen actie
reparatie/onderhoud
geen actie
aandachtspunt
reparatie/onderhoud

goed: sproeibeeld is regelmatìg en bestrijkt het gehele oppervlak
suboptimaal: sproeibeeld is niet regelmatig of bestriíkt tot circa 80% van het oppervlak
slecht sproei beeld is niet regelmatig en bestijkt minder dan circa 80% van het oppervlak

JH Spuiwaterdebiet. uitgedrukt in liter/jaar/dierplaats. bedraagt

VARKENS
. gespeende biggen, leefruimte maximaal 0.35 m2 per dierplaats 9
. gespeende biggen, leefruimte meer dan 0.. m2 per dîerplaats 11. kraamieugen 125- guste en dragende zeugen 65. dekberen 85
. vleesvarkens, leefruimte maximaal 0.8 mI per dierplaats 40
. vleesvarkens, leefruimte meer dan 0,8 m2 per dierplaats 65
PLUIMVEE- vleeskuikens 0.1
. vleeskuikenouderdieren 8,1
. legkippen: volière. en grondhuisvestngssystemen 4.5
~ opfokdieren van legrassen: volière. en grondhuisvestingssystemen 2.4

Bovenstaande deb¡eten zijn berekend op basis van de emissiefactoren die in 199 gelden voor traditionele stallen.

Oe resultaten van de wekelijkse contole moeten worden geregistreerd in het logboek. Afwjkingen ten opzichte van het monstername protocol ot
op andere wijze opgemerk door de veehouder, bíjvoorbeeld in de vorm van plotseling toenemende stankoverlast díe duiden op dreìgende
calamiteiten, moeten direct aan de leverancier worden gemeld. Alle afwijkingen dienen in het logboek. te worden opgenomen. Ook de incidentele
reiniging en controlebeurt door de leverancier dient te worden vermeld in het logboek, met daarbij de bevindingen. Bij de verplichtng tot het
urtoeren van een rendementmeting moet de datum waarop deze meting is verricht in het logboek worden geregisteerd.

BIJLAGE 3: RENDEMENTMETNG

Oe vergunningverlener kan voorschrijven een rendementsmeting van het chemisch luchtwassysteem uit te voeren. Deze bestaat uit een
natchemische bepalíng van het ammoniakgehalte in zowel de ventlatielucht voor de wasser als de ventilatielucht na de wasser. Contorm de
voorschriften van de NER dient dit te gebeuren gedurende drie maal een meting van een half uur tiídens piekbelastng van de wasser (dit betekent
voor de veehouderij overdag). Het verwijderíngsrendement van ammoniak door het luchtwassysteem dient hierbîí minimaal het in de vergunning Wet
Milieubeheer aangehouden reductiepercentage te zijn.



. ~Iage C Afvoer spuiwater

Op het bedrijf ontstaat chemisch spuiwater door het wassen van de ventilatielucht met de luchtwassers.

De hoeveelheid bedraagt circa 430 kuub per jaar.

De concentratie ammoniak en ammoniumverbindingen in het spuiwater van de chemische luchtwasser is hoger
dan is toegestaan. Daarom dient het spuiwater te worden aangemerkt als zijnde een gevaarlijke afvalstof.

De aanwijzing als gevaarlijke afvalstof betekent dat het verboden is het spuiwater:
te mengen met mest;
te lozen op de bodem, oppervlaktewater of riool;
aan te wenden op eigen grond;
of af te zetten bij niet erkende derden.

Dit betekent allereerst dat het spuiwater in een daarvoor geschikte opslag apart dient te worden opgeslagen.
Natuurlijk dient het spuiwater te worden afgevoerd. Er zijn twee opties mogelijk waarvan er één zal worden
gekozen:

Optie 1

Het spuiwater wordt gezien als gevaarlijke afvalstof. Afvoer dient te geschieden naar een erkend inzamelaar.

Optie 2

De aanwezigheid van stikstofverbindingen resulteert in het feit dat het spuiwater geschikt is als meststof. Echter
het spuiwater voldoet niet aan de eisen zoals opgenomen in de lijst van Meststoffen (artikel 2 en 3 van het
Meststoffenbesluit 1977) en kan als gevolg daarvan niet als meststof worden vervoerd. Van dit verbod kan echter
ontheffng worden verleend. Voor het gekozen luchtwassysteem zal dan een ontheffng moeten zijn verleend.
Indien de aanvrager beschikt over een contract met degene aan wie deze ontheffng is verleend, kan het
spuiwater (onder de in de ontheffng gestelde voorwaarden) als meststof worden vervoerd en/of verhandeld.


