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Aanvraag vergunning 
Wet milieubeheer 
agrarische sector 

Algemene aanwijzingen 

• Alle gegevens verstrekken in de Nederlandse taal. 

• Alle eenheden uitdrukken conform het internationale stelsel van eenheden (S.I.). 

• Slechts algemeen bekende begrippen en symbolen gebruiken, of een verklarende lijst toevoegen indien zulks niet 
mogelijk is. 

• Tekeningen voorzien van een duidelijk renvooi met verklaring van alle nummers, tekens en afkortingen. 

• Indien gegevens die in het kader van een aanvraag om een milieuvergunning dienen te worden verstrekt reeds 
eerder aan het bevoegd gezag zijn verschaft en de gegevens zijn nog toereikend dan kan er voor worden gekozen 
te volstaan met een verwijzing naar die gegevens met vermelding van de datum waarop ze zijn verstrekt. 

• Alle bijlagen die behoren bij de aanvraag waarmerken. 

• De aanvraag ondertekenen door een aantoonbaar bevoegde functionaris. 

• De aanvraag en alle daarbij behorende stukken in 10-voud indienen. 

• De aanvraag moet worden ingediend bij: 
Het college van Gedeputeerde Staten 
van Noord-Brabant 
Postbus 90151 

5200 MC 's-Hertogenbosch 
(Het bezoekadres van de provincie is Brabantlaan 1 te 's-Hertogenbosch.) 

• Indien voor de activiteiten waarvoor een vergunning wordt gevraagd tevens een vergunning ingevolge de Wet 
verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) is vereist, dienen twee exemplaren van de aanvraag om een Wvo
vergunning rechtstreeks te worden ingediend bij de waterkwaliteitsbeheerder die bevoegd is te beslissen op een 
dergelijke aanvraag. 
Tevens dient de aanvraag voor een Wvo-vergunning in 8-voud gelijktijdig met de aanvraag om een 
milieuvergunning, dan wel uiterlijk binnen 6 weken, te worden ingediend bij Gedeputeerde Staten. 

Toeliohting 
Bij di~erse vi·~en .zijn lbelichtin$Em"opgenomen. peze toelicht'inge'n ~ijn :iii gvijze kaders 
weerg~even. 'ln:d:ieri: u een riatler~ foelfoh:tmg wenst kunt u altijd ·contacfo1>n-efuen •met de 
lleh'andelend am'bten'aar. · 

over uw a.an r ag. 
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Aon: 
Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 
Postbus 90151 
5200 MC 's-Hertogenbosch 

Betreft indienen van een aanvraag Wet milieubeheer, inclusief 
bijlagen en tekeningen: 
o concept aanvraag (in drievoud) 
0 definitieve aanvraag (in tienvoud) 

- ' 
,, 

1. • GEGEV~NS AANVRAGER 

Naam aanvrager: Landschot b.v. (zie ook bijlage 1) 

Adres: Broekstraat 31 

Postcode en woonplaats: 5688 JX Oirschot 

r ,.,, 
.. 

Telefoon: 0499-571171 Telefax E-mail bertrijnen@heijdehoeve.nl 

Verzoekt om: 
0 een vergunning voor het oprichten /in werking hebben van de inrichting 
0 een vergunning voor het veranderen van de inrichting of de werking daarvan 

.. 

0 een nieuwe - de gehele inrichting omvattende - vergunning, voor een inrichting waarvoor al eerder een vergunning is 
verleend (revisievergunning) 

De vergunning wordt aangevraagd voor: 
0 onbepaalde tijd, voor het oprichten en in werking hebben van een varkenshouderij 
0 een beperkte tijdsduur, namelijk voor: 10 jaar voor het opslaan en verwerken van afvalstoffen 

·- I - -
2. GEGEVENS IN_RIOHTING ' ·-- .. I!. w ,_ ,'.,;;. 

Handelsnaam: Landschot b.v. 

Aard van de inrichting: Varkenshouderij 

Adres van de inrichting: v.d. Veldenweg 4 

Postcode en woonplaats: 5087 TM Diessen 

Contactpersoon: B. Rijnen 

Telefoon: 0499-571171 Telefax 0499-577568 E-mail bertrijnen@heijdehoeve.nl 

Kadastrale ligging: Diessen Gemeente: Hilvarenbeek 

Sectie: E Nummers: 260-261 

Is sprake van een technische, organisatorische of 
functionele binding met een antler bedrijf Neen 

Door de pro~incle in te vullen: 

Coteg0r!e: SBI code: 
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3. NIET-TECHNISCHE SAMENVATTING 

Geef een niet-technische samenvatting van de aanvraag. Besteed daarbij vooral aandacht aan de belangrijkste nadelige 
gevolgen voor het milieu tengevolge van de inrichting en de activiteiten waarvoor vergunning gevraagd wordt. Voeg deze 
samenvatting als een bijlage behorende bij de aanvraag . 

Deze is als bijlage 2 toegevoegd. Bijlage 3 bevat de volledige plattegrondtekening en tevens van kelder- en rioleringsplan 
van het bedrijf. 

4. EERDER VERLEENDE VERGUNNING.EN, WIJZIGING VERGUNNINGEN, MELDfNGEN EN ONTHEFFINGEN 
Zijn er (in het verleden afgegeven, maar nag van kracht zijnde) milieuvergunningen of ontheffingen verleend, 
milieuvergunningen gewijzigd ofmeldingen gedaan? 

Datum besluit Bevoegd gezag 

0 Oprichtingsvergunning Hinderwet/Wet milieubeheer1 8-9-1981 gemeente Hilvarenbeek 

a Uitbreiding- en/ of wijzigingsvergunning 

a Revisievergunning 

a Bouwvergunning: 

a Melding conform art. 8.19 Wet milieubeheer 

0 Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer 14-11-1995 gemeente Hilvarenbeek 

a Kennisgeving Besluit LPG-tankstations milieubeheer 

a Kennisgeving Besluit voorzieningen en installaties 

a Kennisgeving Besluit mestbassins milieubeheer 

a Kennisgeving Lozingenbesluit bodembescherming 

D Kennisgeving volgens de Lozingsverordening riolering 

D Vergunning volgens de Lozingsverordening riolering 

a Vergunning Wet verontreiniging oppervlaktewateren 

a Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied 

0 Overigen: gedeeltelijke intrekking vergunning 1 14-11-1995 gemeente Hilvarenbeek 

1 Na de gedeeltelijke intrekking van de milieuvergunning (betrof het houden van var kens), vol deed het bedrijf aan de 
voorwaarden van het besluit melkrundveehouderijen milieubeheer. 
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5. TEGELIJKERTIJD INGEDIENDE AANVRAGEN OM VERGUNNINGEN OF ONTHEFFINGEN 
Gegevens over andere ingediende vergunningaanvragen of ontheffingen zijn nodig vanwege een wettelijke 
coordinatieplicht, afstemming of rapportageplicht. 

D Nee. 

0 Zo ja: een kopie van de aanvraag of vergunning bij deze aanvraag voegen. 

Het betreft de volgende aanvragen of ontheffingen Datum ingediend Bevoegd gezag 

0 Bouwvergunning, fase 1 (zie bijlage 18): ingediend wk 51, 2006 Gemeente Hilvarenbeek 

D Wet verontreiniging oppervlaktewateren 

D Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied 

0 Overigen: Aanvraag natuurbeschermingswetverg. nog niet ingediend Provincie Noord-Brabant 

0 melding besluit mestbassins / milieubeheer 1 nog niet ingediend Provincie Noord-Brabant 

1 Opslag van mest is nog niet opgenomen in het Besluit landbouw, wat op 7 december 2006 in werking is 
getreden. Dit is pas voorzien in fase 3. 

6. WERKTIJDEN 
' Wej kdogen en werldJjden woorplnnen de hoofdoctlvllellen warden ultgevoerd (aonkrulsen) . 

Zie bijgevoegd akoestisch onderzoek in bijlage 6. 

.. 

7. OMGEVING EN AFSTANDEN r ., 

In de directe omgeving van het bedrijf is / zijn gelegen .. .... Afstand (m) 

0 Bos- of natuurgebied. De kortste afstand naar het 
Naam van het gebied 

dichtstbijzijnde emissiepunt van de inrichting is: ±820 De Turkaa (bijlage 7) 

D Bebouwde kom 

D Ziekenhuis, sanatorium, internaat enz. 

D Bungalowpark, camping enz. 

D Zwembad, speeltuin 

-

Adres dichtst bijzijnde woning 

D Meerdere burgerwoningen in lintbebouwing 

D Meerdere verspreid liggende burgerwoningen 

0 Een niet-agrarische woning in bet buitengebied ±622 Ansbaldweg 6 (bijJage 3, S1) 

0 Een agrarische bedrijfswoning van derden ±422 Toekomstwe_g 6 (bij lage 3, 81) 

Afstanden kuilvoeropslag tot dichtstbijzijnde woning van derden 
of een gevoelig object bedraagt .......... 

D graskuil 

D malskuil 

D overige: 

D 

D 

Afstanden mestopslag tot dichtstbijzijnde woning van derden of 
een gevoelig object bedraagt .... ...... 

lo vaste mest 
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0 dunne mest ±530 Toekomstweg 6 (zie biilage 3 ,81) 

Ligt de inrichting in een .......... 

0 Waterwingebied 

0 Beschermingszone van een waterwingebied 

0 Boringsvrije-zone van een waterwingebied 

Kempenland-West 

0 Binnen 3 km van een gebied wat als Natuurbeschermingswet- (habitatgebied), Landschotse 
Heide (natuurmonument) Zie 

gebied is aangewezen Ja bijlage 7 

0 Gebied waarop de Provinciale Waterhuishouding van 
toepassing is 

0 Nabij een stiltegebied 

I. 

8. PLATTEGRONDTEKENING 
Ip 

I" ~· ' . 
Voeg een plattegrondtekening van de inrichting bij waarop tenminste de volgende zaken zijn aangegeven: 

a. gebouwen en procesinstallaties; 
b. functie diverse bedrijfsrnimten; 
c. laad- en losplaatsen; 
d. electro- en verbrandingsmotoren (vast en mobiel); 
e. opslagplaatsen, tanks, tankputten, silo's e.d. met vermelding van de omvang; 
f. opslagplaatsen (gevaarlijke) (afval)stoffen met vermelding van de hoeveelheden; 
g. opslagplaats gasflessen/drukhouders met vermelding aard en hoeveelheid gassen; 
h. belangrijkste emissiepunten (geluidemissiepunten aangeven in het akoestisch rapport); 
i. situering brandblussystemen; 
j. wegen, parkeerterreinen e.d.; 
k. riolering, gasleidingen e.d.; 
I. aard verhardingen (binnen en buiten); 
m. begrenzing van de inrichting; 
n. erfafscheiding en toegangen tot bet terrein; 
o. indien er delen van de inrichting worden verhuurd aan of gehuurd van derden moeten deze duidelijk zijn 

aangegeven, bijvoorbeeld middels arcering; 
p. in geval van een veranderings- of revisievergunning moet duidelijk zijn aangeven wat onder bet bestaande 

gedeelte valt en wat onder de uitbreiding of verandering. Maak bijvoorbeeld gebruik van arcering; 
q. schaal tekening (tussen 1:200 en 1:500); 
r. noordpijl. 

Voeg, indien van toepassing, detailtekeningen toe van toegepaste ammoniakemissiearme stalsystemen. Hierop zijn de 
volgende zaken aangegeven: 

a. lengte en dwarsdoorsnede stallen 
b. lengte en dwarsdoorsnede per afdeling /per diercategorie / per huisvestingssysteem 
c. hokinrichting 
d. maatvoering 
e. schaal tussen 1:20 en 1: 50 voor de lengte- en dwarsdoorsneden huisvestingssystemen 
f. nageschakelde technieken, mestverwerking, mestdroging (lengte en dwarsdoorsnede) 
g. overige (zuuropslag, opslag spuiwater, beschermende maatregelen etc .... ) 

Bijgevoegd in bijlage 3 

9. SITUATIETEKENING - LIGGlNG VAN DE INRICHTING 

Voeg een situatietekening toe. Besteed daarbij ten minste aandacht aan de volgende aspecten: 
a. schaal 1:1000 (zo mogelijk); 
b. schaal en noordpijl aangeven op tekening; 
c. weergave van alle bebouwing en de aard hiervan binnen een straal van 250 meter; 
d. vermelding kadastrale begrenzingen; 
e. vermelding perceelsnummers van de inrichting; 
f. terrein eigen inrichting arceren of duidelijk omlijnen. 
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Overeenkomstig artikel 5.1 van bet !vb moe_t in de aanvraag de Jigging van de inrichting worden vermeld. De 
meest overzichtelijke methode om dit te bereiken is b~t bijvoegen va.Q een topografisch~ kaatt en een 
situatiet:ekening. Door aandacht t e besteden aan de hierna vermelde aspecten zal dit overzicht en daarmee bet 
inzicht in 'de liggmg vari de imichting het helderst zijn. Het is niet voo.r alle sih1aties noodzakelijk om alle 
vermelde aandachtspunten te verwerken in de t ekeningen. Tndien een aandachtspnnt geen relevantie he.eft 
vo01; bet te verkrijgen inzicht behoeft het niet te worden verwerkt in de tekenjngen. 

10. Dleren en hulsvesllng 

-

1 Q. l Algeme~r:i ,[; l "' 

Bescbrijf in bet kort: 

0 Wat op bet bedrijfverandert (ten opzicbte van de geldende vergunning) 
Het bedrijf wordt omgezet in gesloten varkensbedrijf t.w.: 

± 10080 vleesvarkens, 240 kraamzeugen, 4608 biggen, 884 guste/dragende zeugen, 310 opfokzeugen, 2 beren. 

Er wordt geen aparte ziekenboeg ingericbt. 

Fasering van de nieuwbouw: Er zal gestart worden met bet bouwen van de dragende zeugenstal en kraamstal, vervolgens 
de biggenafdelingen en als laatste de vleesvarkensstallen. Tussen de realisatie van de zeugenstallen en de 
vleesvarkensstallen zal ca. 4 maanden tussen zitten. 

Zie ook bijlage 8 

0 Welke stallen veranderen en welke emissiearme stalsystemen worden toegepast (kort, bijvoorbeeld door bet noemen 
van bet type stal of numm er) 

De buidige rundveestal zal als opslagruimte worden gebruikt t.b.v. de varkensbouderij. 

Er komt een volledige nieuwbouw varkenshouderij in stallen 1 en 2 

De stallen worden allen voorzien van een chemische lucbtwasser van 95% . 

In de nieuwe situatie zullen afvalstoffen worden opgeslagen en verwerkt ten behoeve van veevoer van de varkens. 

Zie ook bijlage 8 

0 Waarom de veranderingen moeten plaatsvinden 

Bedrijfis aangekocbt door Landscbot b.v. dieter plaatse een nieuwvarkensbedrijfwil oprichten. 

Zie ook bijlage 8 

10.2 Worden elders vergunnlngrechten voor het houden van dleren lngetrokken 

Naam adres gemeente di er- aantal NH3 totaal 
locatie categorie dieren norm kgNH3 
Straatsedijk 2b, Oirschot Vleesvarkens 1.040 3,0 3.120 

Westelbeers 

Watermolenweg 5, Hilvarenbeek Rundvee 875 

Diessen 

Zie oak bijlage 9, voor informatie over de in te trekken vergunningsrechten 

Aonvroog WM, Londschot b. v. loco tie v.d. Ve/denweg 4 te Diessen 6 



10.3 MILIEUEFFECTRAPPORTAGE: m.e.r. beoordelingsplicht of m.e.r. plicht 

Diercategorie Drempelwaarden Conclusie * 
m.e.r. beoordelingsplicht m.e.r. plicht 

• nieuwe inrichting of installatie • nieuwe inrichting of 

• uitbreiden capaciteit installatie 
(aantal dierplaatsen van ... tot .... ) (aantal dierplaatsen vanaf ... ) 

• Mesthoenders 60.000 - 85.000 85.000 D Niet van toepassing 
D m.e.r. beoordelingsplicht 
D m.e.r. plicht 

•Hennen 45.000 - 60.000 60.000 D Niet van toepassing 
D m.e.r. beoordelingsplicht 
D m.e.r. plicht 

• Mestvarkens 2.200 - 3.000 3.000 D Niet van toepassing 
D m.e.r. beoordelingsplicht 
0 m.e.r. plicht 

• Zeugen 350- 900 900 D Niet van toepassing 
D m.e.r. beoordelingsplicht 
0 m.e.r. plicht 

* Toelichting: 
- niet vari ~oepassing => aantal die1plaatsen~·s kleiner dan de drempelwaa1·den 
- m.e.r. beooi·delingsplicht => oprichten van. een nieuwe :in.rich ting, n.ieuwe insta(latie.en /of het uitbreiden van de 

capaciteit met of zonder itieuwe installa·ties (installatie = stal) 
- m.e.r. pUcht => alleen van toepassing op oprichten van een nieuweinrichting of ee11 nieuwe installatie 

0 aanmeldingsnotitie m.e.r. beoordelingsplicht is bijgevoegd (indien van toepassing, zie rechterkolom hierboven); N.v.t. 

NB. Een handreiking voor opstellen van een aanmeldingsnotitie m.e.r. beoordelingsplicht is als bijlage 1 bij dit formulier 
gevoegd. N.v.t. 

10.4 Aantallen dleren en stalsystemen 

Op de volgende pagina's wordt gevraagd naar de aantallen dieren en huisvestingssystemen waarin deze 
warden gehouden. 

De situatie moet per stal(systeem) worden beschreven. 

Daar waar gevraagd wordt naar het aantal dieren, vult u aantal te houden dieren in dat vergund is of moet 
worden. Let wel, het aantal dat u werkelijk op uw bedrijf heeft mag nooit groter zijn dan het vergunde aantal 
dieren. We spreken dus over het maximaal aantal te houden dieren, niet over het gemiddeld aantal aanwezige 
dieren en ook niet over het aantal dierplaatsen (hoewel het maximaal aantal te houden dieren in veel gevallen 
overeen zal komen met het aantal dierplaatsen). Uit de jurisprudentie blijkt dat een vergunning moet worden 
verleend en beoordeeld op basis van het aantal dieren, omdat een goede definitie van dierplaatsen niet gegeven 
kan worden. 

De ammoniakemissie is in verschillende huisvestingssystemen onder andere afhankelijk van het emitterend 
oppervlak. 
In de uitvoeringsregeling van de Wet ammoniak en veehouderij zijn de emissiefactoren bij die 
huisvestingssystemen gekoppeld aan het leefoppervlak dat de dieren tot hun beschikking hebben. Hiermee 
wordt het netto leefoppervlak bedoeld, dus exclusief voerbakken, voertroggen (tenzij een verhoogde trog wordt 
toegepast bij de guste en dragende zeugen), etc .. Dit oppervlak gedeeld door het aantal vergunde of aantal 
aangevraagde dieren (zie hiervoor) resulteert in het leefoppervlak per dier. 
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I 10.4.1 Situatie conform geldende v.ergunning( en) animoniak en stank 

Tabel 4.1 : 1r:reren e ver~ unnmr:rsrec ten re erent1e s1tua 1e d I h ' fi 
Q) E c ..... ..... w ·;:::: Q) 0 "' 0 Q) ci. I 0 > - -- en - ...... 
O> Q) ro c ...... 0 0.. 

l) z l) ~ Q) - ...... ai ro :t: 0 ~ ~. en ro ro >- c ..... ro Q) ..... I ro ro ai - w l) en <{ ·- 0.. z Q) 

"' 
ro ro ..... ro 'O ..... Q) 

I 
...... > -Q) Ql ...J 0 0 - 0 z I- ~ I-i:5 (/) 

A.1 .6.1 traditioneel 68 -·-- 9,5 1 646,0 - ---
Melkkoeien 

I .. 
De 1n de tabel gehanteerde ammoniakem1ss1efactoren ZIJn gebaseerd op de Regel1ng ammoniak en 
veehouderij (Rav) . 

I 10.4.2 Berekeliing gecorrigeerd ammoniakplafond ( ammoniak) 

Niet van toepassing 

10.4.3 Aangevraagde situatie ammoniak en stank 

Q) 
..._ 
c c L. ·;:: E ~ Q) 0 

"' L. 
L. IJ.J 0 Q) .91 2 t5 I co 0 > Cl Q) z .!!!, t) 2 iii "C co ci. .I!! ::2: rn c. L. .I!! rn >. (ij - I (ij Q) (ij (.) U) ..... c. 0 .E co c. IJ.J l!l (ij 

L. 
(ij c L. ::::: Q) "' Q) rn .91 I ..... Cl > ..... i:5 U5 

Q) Q) o~ 0 en <( 0 z ...J z I-~ ::2: I-

2 01 .2.1.5 BB 00.02.084 240 0,42 100,8 1,2 200,0 
Kraamzeugen 

2 01.1.14.2 BB 00.02.084 4.046 <:0,35 m2 0,04 161,8 4,3 940,9 
Gespeende 
biggen 

2 03.2.14.1 BB 00.02.084 562 ~0.8 m2 0,13 73,1 1,4 402,9 
Bovenmatige 
gespeende 
biggen1 

2 01 .3.11 BB 00.02.084 884 0,21 185,6 1,8 491,1 
Guste/Dragende 
zeuQen 

2 03.2.14.2 BB 00.02.084 310 <:0,8 m2 0,18 55,8 1,4 221,4 
Opfokzeugen 

2 D 2.3 BB 00.02.084 4 0,28 1,1 1,4 2,9 
Dekberen 

1 03.2.14.1 BB 00.02.084 10.080 ~0.8 m2 0,13 1.310,4 1,4 7.200,0 
Vleesvarkens 

TOTAAL 1.888,6 9.459,2 

Onderbouwing IPPC-richtlijn en Nb-wet is toegevoegd in bijlage 10 
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11. KOE LING . 
.~ 

. 

D Niet van toepassing 
0 Wel van toepassing => gegevens in onderstaande tabel invullen ... 

Soort koeling Koelmedium Inhoudkg nr. op tekening 

Kadaver koeling: container T134 3 1.01 (zie bijlage 19) 

Melktank koeling 

D keuring jaarlijks, 
D keuring anders, namelijk : 
D instructiekaart aanwezig 

" 12. DRUKH.OUDERS 
I '· ,, 

D Niet van toepassing 
0 Wel van toepassing => gegevens in onderstaande tabel invullen ... 

Soort Aantal Flessen/tanks Totale waterinhoud nr.op 
tekening 

Acetyleen 

Butaan 

Propaan 1 tank 3.000 ltr Go.01 

Stikstof 

Zuurstof 

Overige, ... .............. 

Overige, .... ............. 

" 13. OPSLAG MESTSTOfFEN 

Soort product Maximale opslag- Wijze van opslag en verpakking opslag voorziening nr.op 
capaciteit: ton / afdekking tekening 
m3 

Kunstmest 

Dunne mest 18228 m3 In de stallen opslag 1, 2 
uitgevoerd in beton 

Vaste mest 

mestsilo 2000 m' Silo met afdekking 4 

kunststof in beton 
uitgevoerd 

................. 
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14. VOEDERMIDDELEN 

Soort product Maximale opslag- Wijzevan verpakking Opslag nr.op 
capaciteit: ton/ opslag en voorziening tekening 
m3 afdekking 

Mengvoeder / 2oom3 8x25m3 Gesloten polyester silo's Vi.03 
krachtvoer 

2 big bags (25m3) 5om3 1.11 

Bij product nat 6oom3 6x10om3 In beton uitgevoerd Vloeistofdicht Vi.01 

Bij product droog 15om3 3x50 m3 Gesloten polyester silo's V1.02 

BIJPRODUCTEN, voor brijvoer of bljvoederen 

lie bljlage 4 en 5 

.. - ' 
16. OPSLAG MILIEUGEVAARLIJKE·STOFFEN ., 

··~ 1 -· 
D Niet van toepassing 
D Wel van toepassing => gegevens in onderstaande tabel invullen ... 

type opslag* hoeveelheid verpakking opslag- nr.op 
Conder-/ maximaal in voorziening tekening 

soort stof bovengr.) voorraad 

Brandstof dieselolie Bovengr. 1200 Lekbak 3.06 

(diesel,HBO, petr.) 

Reinigingsmiddelen: divers en Bovengr. 501. jerrycans Lekbak 3.02 

Ontsmettings- Halamid Bovengr. 2001. drum Lekbak 3.03 
middelen 

Bestrijdingsmiddelen 

Diergeneesmiddelen div. Bovengr. Max. In koelkast 1.10 
voorraad 14 
dagen 

Zuren: luchtwasser Bovengr. 4.000 I. tank Conform 3.01 

zie bijlage 11 
PGS15 

Overig: 

* Bij onder- ofbovengrondse opslag keuringsdatum en installatiedatum vermelden 
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17. BEDRIJFSAFVALSTOFFEN 

Rapport afvalstoffenonderzoek 

0 niet van toepassing 

D bijgevoegd, zie bijlage ......... (nummer invullen van de betreffende bijlage die bij deze aanvraag wordt gevoegd) 

aard afvalstof hoeveelheid per maximaal in afvoer- wijze van inzamelaar 
week/maand/jaar voorraad frequentie opslag 

[kg] [kg] perjaar 

As best 

Kadavers 7000 kg nihil 1xp/w Koelcontainer Rendac 
m.s. dumbox-
en + kadaver-
wagen (bijl 19) 

G.f.t. 

Snoeihout 

Landbouwplastics 

Bedrijfsafval 12m3 o,5m3 2xp/m afvalcontainer Wagenaars 

Mest 17-400 m3 20.228 m3 Divers Mestkelders, N aar landbouw-
mestsilo grond 

- '· 
18. Gl:VAARLl)l<E AFVALSTOFFEN 

aard afvalstof hoeveelheid per maximaal in afvoer- wijzevan inzamelaar / 
week/maand/jaar voorraad frequentie opslag verwerker 

[kg] [kg] perjaar 

Afgewerkte olie 

Oliehoudend afval 

Olie/water/slib mengsel 

Accu's 

Ontvetter 

Restant 
bestrijdingsmiddelen 

Spuiwater1 970 m3 /j 5om3 ± 12 p/j Gesloten Afvoer met 
polyester silo's ontheffing LNV Zie 
boven beton- . Bijlage 20 
plaat met rand 
VI.04 

TLlampen 50 st. 25 st. 2Xp/j Org. Wagenaars 

Overige so kg 5okg 2xp/j 
verpakking 
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19. BEDRIJFSAFVALWATER: soort ofvalwoter 

Aard en 
Bedrijfsafvalwater samenstelling Debiet [m3/jr) wijze van opslag Afvoer 

Conform Bgm naar 
reinig ingswater stallen Mestresten 800 Mestkelder landbouwqrond 
reinigingswater Ontsmettings- Conform Bgm naar 
voertuiqen Mid de I 50 opvangput/mestkelder landbouwgrond 
reinigingswater Ontsmettings- Conform Bgm naar 
kadaverplaats middel 10 opvanaout/mestkelder landbouwqrond 

Kantine, w.c., op gemeentelijke 
huishoudeliik afvalwater Douche 110 n.v.t. drukriolering 

Hemelwater overloop naar 
Hemelwater ±15.000 hergebruik oppervlaktewater 

Spuiwater Ammonium- Afvoer als meststof 
sulfaat, pH < 7 met ontheffing 

verbodsbepaling 
meststoffen, via 

970 Polyester silo Uniafill 
* Geef een toelichting op de aard en de samenstelling van het afvalwater (pH, temperatuur, aanwezige stoffen, welke 

reinigingsmiddelen worden gebruitkt). 
** Indien debietmeting van het afvalwater plaatsvindt, wilt u dat dan in de laatste kolom de manier waarop aangeven 

I' 

20. BEDRIJFSAFVALWATER: oonwezlge b ehandellngslnstollotle$ 

Aanwezige behandelingsinstallaties en vermeldt de Aanwezige Is een gescheiden riool 
capaciteit (m3 ofliter per uur) controlevoorzieningen aanwezig? 

D Zand- of slibvanger D Monsterput (hem el water/ afvalwater) 

D Olie- en benzine-afscheider 0 Controleput D Ja, ::::> aangeven met 

x Waterzuiveringsinstallatie minimaal 2 ms/uur1 D Niet van toepassing verschillende kleuren/lijnen 
op de rioleringstekening ..... . 

D Bezinkinstallatie 

D Septictank 0 Nee drukriolering 

D Zinkput 

D ............... 
D .......... ..... 
1 Betreft filtering van het opgevangen hemelwater alvorens het als drinkwater voor de dieren gebruikt kan worden. 

21. BEDRIJFSAFVALWATER: Herkomst geloosd o fvolwater 

Onderdeel verbruik [m3/jr] herkomst 

waterverbruik dieren 1 22.000 Hemelwater/bijproducten 
Reiniging stallen 500 hemelwater 
Reiniging 
voertuigen/kadaverplaats 60 hemelwater 
Sanitaire voorzieningen 110 leidingwater 
Overig 100 leidingwater 
Luchtwassers 1.604 hemelwater , 

0 .. 
Het grootste deel (ca. 80 Vo) van de waterbehoefte van de d1eren wordt ingevuld met natte b1Jproducten die vaak 80 tot 

90% uit water bestaan. Concreet betekent dit dat 4.400 m3 bestaat uit hemelwater. 
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Binnen het bedrijf worden de volgende waterbesparende maatregelen getroffen: 
• Hergebruik van hemelwater; 
• Gebruik van inweekinstallatie en hogedrukspuit t.b.v. reiniging; 
• In de luchtwasser wordt niet continu water rondgepompt, zodat minder water verdampt; 
• In douches worden waterbesparende douchekoppen gebruikt; 
• De toiletten worden voorzien van een waterstop. 

Totaal zal er naast de natte bijproducten nog 6.774 m3 water gebruikt worden (exclusief 
waterverbruik luchtwasser). Afgaande op een gemiddelde neerslag in Nederland van 0,8 m3 per 
m2

, wordt er op het dakoppervlak van 18.890 m2 jaarlijks ca. 15.000 m3 water opgevangen. Dit is 
dus ruimschoots voldoende om te voorzien in het geschatte verbruik. 

Is het bovenstaande watergebruik meer dan 5000 m3? 

Zo ja, een waterbesparingonderzoek bijgevoegd 

D Nee 

0 Ja (bijlagenummer 12) zie checklist water, hemelwater hergebruikt 

-22. BODEMSCHEff.MING 

Bodembeschermende maatregelen 

D Niet van toepassing 
0 Wel van toepassing => gegevens in onderstaande tabel invullen ... 
D Rapport (nulonderzoek) 

NB. Rapport bodemonderzoek is voor reguliere agrarische activiteiten niet van toepassing (vaste jurisprudentie). 

Zie bijlage 13, waarin bodembeschermende maatregelen opgenomen zijn. 

23. AKOESTISCH RAPPORT zle rapport 

0 Rapport toegevoegd in bijlage 6 

24. VERKEERSBEWEGINGEN van en naar de inrichting .zle akoestlsch rapport 

0 Rapport toegevoegd in bijlage 6 

25. VENTILATIE ST•ALLEN. 

D Op_natuurlijke wijze, stalnummers: ------------------- - ----

0 Op mechanische wijze, stalnummers: 1 en 2, zie ook bijlage 14 

26. MECHANISCH VERMO.GEN 

Zie bijgevoegd onderzoek naar energiebesparing in bijlage 16 
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27. VERWARMINGSINSTALLATIE 

Installatie Soort nominale max.verbruik Schoorsteen- maximaal verbruik per nr.op 
brandstof capaciteit 

[kg/uur of 
hoogte jaar [m3] tekening 

bovendaks 
(gas/olie/kol [kW] m3/uur] [m] 
en/bout/and 

ers) 

C.v. propaan 2 x35, 1x35 - 1,5m 12 1.09, 

installatie 1 0.01 

Boiler Electrisch 1X2,2 n.v.t. 0.02 

Heaters 
'I CV-mstallat1e 0.01 voorz1et in de verwarmmg van de kantme en kantoor. 

28. B_edrl)fsoverzicht ENERGIE(besporende}moatregelen 

Zie bijgevoegd onderzoek naar energiebesparing in bijlage 16 

29. ENERGIEGEBRUIK EN KOSTEN (afgelopen jaar) lie ~nergierapport 

Ho·eveel •bedr;Q~g l he1 energie erbrulk? Vermeld ae ~00rt .bron_dslofl~nei;g)edrog~r (e.re~ lrielleit, .dordgas. hulsJ:::lf<:indolle, 
dleset0lle, LPG, propoon), zo h'.log.ell]k.op·ges¢1ifsfperbedrijfspnde'rde.eJ. De v.e~bf\.llkgegeve,nH:ijn o.o: te•Vfn.den op(de 

j odratrekenin'g van het euergleb eslijt · 

Zie bijgevoegd onderzoek naar energiebesparing in bijlage 16 

30. ENERGIEBESPARINGSONDERZOEK zle energlerapport 

Zie bijgevoegd onderzoek naar energiebesparing in bijlage 16 

31. l:NERGIEBEHEER 

Wordt er aan energiebeheer gedaan? 

D Nee 

0 Ja => geefhieronder aan op welke wijze 

J 

' -
u .l ' 

Energiezuinige ventilatoren en alle aangedreven porn pen t.b.v. voeders en regelaars warden met frequentie regelaars 
gestuurd. Energiezuinige biggenlampen. 

Zie bijgevoegd onderzoek naar energiebesparing in bijlage 16 

.. . 
.32. MET.~N EN REGISTREREN 

' 

energiebron hoe wordt geregistreerd? hoevaak? doorwie? 

Propaan Bij aflevering 4 keer per jaar Leverancier 

Electriciteit Electrameter txp/j Leverancier 

H uisbrandolie 

Propaan Via meter txp/j Eigen beheer 

Zuurgebruik Via wisseltank 4xp/j Leverancier 

W atergebruik Zie bijlage 12 
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33. BRANDVEILIGHEID 

Zijn brandblusmiddelen aanwezig? 

0 J a, zie plattegrondtekening 

0 Nee, geefhieronder aan waarom niet ....... . 

Zijn brandwerende maatregelen getroffen (bijv. compartimenten en omvang daarvan) 

In de aanvraag van de bouwvergunning, zal dit onderdeel verder uitgewerkt warden. Er zal sprake zijn van totaal 4 
brandcompartimenten (ia-1b, 1c-1d, 2a-2b, 2c-2d. Een vuurbelastingsberekening is nag niet gemaakt, maar o.b.v. 
ervaring in andere projecten is de gelijkwaardigheid van deze compartimenten aantoonbaar en kan voldaan warden aan 
het bouwbesluit. 

34. ~ .. l'ADERE GEGEWENS EN / OF OPMERKINGEN 

Bijvoorbeeld: kunnen er ongewone voorvallen optreden met nadelige gevolgen voor het milieu? 

• De voederkeuken wordt aangesloten op de chemische Iuchtwasser (zie oak bijlage 4). 

• In bijlage 17 is een bedrijfsnoodplan toegevoegd en is een en antler aangegeven met betrekking tot externe 
veiligheid 

• Binnen de inrichting worden diverse registraties verricht en wordt informatie bijgehouden. Het overzicht 
hiervan is weergegeven in bijlage 21. 

,., 
35. TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN 

0 Niet binnen afzienbare tijd te verwachten 

0 ja, namelijk ....... . 

De aanvrager, Firma stempel, 

__ LB_ rvJ ~~~_.B_Ll__ __ 
~atek-;;,tn~l ~ 

tu~t2-'2out _____ J ______________ , ____ , ____ _ 

(datum) 

Behoort bij besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie N oord - Brabant 

d.d. no. 

Bijlagen 23 stllks 
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De volgende bijlagen maken onderdeel uit van de aanvraag milieuvergunning: 

1 Bewijs van inschrijving Kamer van Koophandel 
2 Niet-technische samenvatting 
3 Plattegrondtekening bedrijf H 1 Mestkelder- en riolering plan R1, Situatie 81 
4 Verwerking en opslag afvalstoffen en voeren van brijvoer 
5 Productbladen van de te verwerken afvalstoffen 
6 Akoestisch onderzoek 
7 Ligging kwetsbare gebieden en Nb-wetgebieden 
8 Toelichting bij voorgenomen activiteit 
9 lnformatie m.b.t. in te trekken vergunningen 
10 Onderbouwing IPPC-richtlijn en Nb-wet 
11 lnformatie met betrekking tot opslag zwavelzuur en productinformatie 
12 Checklist waterverbruik 
13 Bodembescherming 
14 Werking van het ventilatiesysteem 
15 Beschrijving emissiearm stalsysteem en dimensioneringsplan 
16 Onderzoek naar energiebesparing 
17 Bedrijfsnoodplan en externe veiligheid 
18 Kopie aanvraag bouwvergunning fase 1 
19 Uitvoering kadaverkoeling 
20 lnformatie met betrekking tot afvoer spuiwater 
21 Overzicht van periodieke metingen en registraties 
22 Geurrapport 
23 Onderzoek fijn stof en NOx 
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Bewijs van inschrijving Kamer van Koophandel 
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Dossiernununer: 17180100 

L-p· ,,.., 
,,,, f/11 
f~ RAMER VAN KOOPHANDEL' 

c-BRABANT 

Blad 00001 

Uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken 
voor OOet-Brabant 

Rechtspe:rsoon: 
Rechtsvorrn 
Naarn 
Statutaire zetel 

...... Eerste inschrijving in het 
handelsregister 

Akte van oprichting 
Maatachappelijk kapitaal 
Gf!plaatst kapitaal 
Gestort kapitaal 

Onderneming: 
Handelsna(a)m(en) 
Adres 
Telef oonnummer 
Datum veatiging 
De beeloten vennootschap 

;Bealoten vennootschap ........................ . 
: La.ndschot B. V. • ••..•........................• . 
:Oirachot .... .. ... . . ... ........ . . . ... ... .. . . .. . 

: 09-09-2005 ... .. ..... .. ..•..... . ..... . ....... . . 
: 08-09-2005 ........ . ...... . ......... . .... . .. . . . 
:EUR 90.000,00 ••••··· · ········ ·· ···· ··• •• •• ·· · · 
:EUR 18.000,00 . . ..... . .... • .. ••.... ........... . 
:EUR 18.000,00 .•..... . .................... ... . . 

: Landschot B. V. • ••••.....................•..•• . 
:Broekstraat 31, 5688JX oirschot .•.•..•.••.... . 
: 049.9-571). 71 ..... . . . .. . .... . •..•.•.. . ......•.. 
:21-07-2005 ...... . ..... • •. . . . .. .. ... . . . .... . . . . 

drijft de onderneming sinds:OB-09-2005 ........... . • . ... . .. .. ............ · . . 
Bedrijfsomschrijving :De exploitatie van een fokzeugen/vleesvarkens-

bedr i j f . . . , , , . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 
Werkzame pereonen : 3 ..... ' f •• • ••• ~ .. ...... .. ............ .. . . . . ... . . 

Enig aandeelhouder: 

·--.,.aam : Rijnen Holding B. V. . ...........• • , • , •.. . •.. • . . 
Adres :Broekstraat 31, 5688uX Oirschot ..... . ........ . 
Inschrijving handelsregister 
onder nummer : 17085508 .. .... ... .. . ..... . . ... . ... . .... . . . ... . 

Enig aandeelhouder aedert : 08-09-2005 ... .. . . ................. . .•...•. . . , . 

Bestuurder(a): 

Naam : Rij nen Holding B. V. . ................ . ... . .... . 
Adrea :Broekstraat 31, 5688JX Oirschot . .... ... ... . .. . 
Inechrijving handelaregister 
onder nununer : 17085500 . . .. ..... .. .. .. . .... . ............. . .. . 

Infunctietreding :OB-09-2005 .. .. .... . .... ... . . . . ... . . .. .. .. .. .. . 
Titel :Directrice . .... . ... . .. ... ... .. . . ... , .. . .. .. .. . 
Bevoegdheid :Alleen/zelfstandig bevoegd .. . . . . .......... . .. . 

12-09-2005 Blad 00002 volgt. 

KAMliR VAN lf.OOf'HANDtl tN 11\IR/El(fiN VOOR OOST•BRABANT 
PCISTBUS 135, 5600 AS llNO/!CIVEN 

899LL966P0 



Dossiernummer: 17180100 

~ 11'. 
~ 'WJ1I . t * ·· KAMER VAN KOOPHANDEL' 

cs~-BRABANT 

Blad 00002 

Alleen geldig indien door de kamer voorzien van een ondertekening. 

Eindhoven, 12-09-2005 

Voor uittreksel 

Mevrouw mr. W.A.M. te Lintelo 
Adjunct-directeur 

ICAME/f VAN ICOOl'HAHDrL EH FABll/fKliN '10011 OOST·•RAllANT 
l'OSTIUS 735, S6DO AS llHDHO'IEN 

2:0 '9'i1d A8N3NCI~ ~a3HSN3~~~A 899LL955ti0 
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Niet-technische samenvatting 
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Niet-technische samenvatting 

Op het bedrijf worden zeugen (vrouwelijke dieren) gehouden, welke worden gedekt middels 
kunstmatige inseminatie. De biggen worden in de kraamhokken geboren en verblijven hier 
tot een leeftijd van ca. 4 weken. De zeugen worden vervolgens verplaatst naar de dekstal, 
waar na verloop van tijd weer inseminatie plaatsvindt en de cyclus zicht voortzet. De biggen 
die in de kraamhokken gespeend worden op een gewicht van ca. 8 kg worden verplaatst 
naar de afdelingen voor gespeende biggen, waar zij 6-7 weken verblijven. Op een gewicht 
van 23-25 kg worden de varkens verplaatst naar de vleesvarkensstal, waar de dieren nog ca. 
4 maanden gehouden worden, alvorens ze op een gewicht van 100-110 kg afgeleverd 
worden aan vleesverwerkende bedrijven. Een deel van vrouwelijke biggen wordt 
aangehouden als opfokzeug en wordt gebruik om de oudere zeugen te vervangen. Op deze 
manier worden er geen dieren van buiten het bedrijf aangevoerd. Het aantal te houden 
dieren bedraagt 1.124 fokzeugen, 4.608 gespeende biggen, 310 opfokzeugen, 4 dekberen 
en 10.080 vleesvarkens. 

Om voldoende groei en productieresultaten te verkrijgen wordt aan de dieren hoogwaardig 
veevoeder gegeven dat voor een deel bestaat uit producten, die afkomstig zijn van de 
levensmiddelenindustrie. Deze 'afvalproducten' worden binnen het bedrijf ingezet als 
veevoeder. Zender deze nevenactiviteit kan het bedrijf niet de gewenste resultaten bereiken. 
In bijlage 3 is de volledige plattegrondtekening van de nieuwe situatie bijgevoegd. In bijlage 4 
en 5 wordt nader ingegaan op het voeren van brijvoer en opslag en verwerking van natte 
bij prod ucten. 

Op het bedrijf wordt diverse grondstoffen voor het voer aangevoerd en diverse 
hulpproducten. Daarnaast vindt afvoer plaats van met name mest en vleesvarkens en oude 
zeugen. De aanvoer van grondstoffen en de afvoer van varkens en mest wordt gewogen op 
de weegbrug die binnen de inrichting aanwezig is. Het overgrote deel van het transport vindt 
plaats via de oprit aan de rechterzijde van het bedrijf. De verschillende transportbewegingen 
op het terrein zijn nauwkeurig beschreven in het akoestisch onderzoek in bijlage 5. 
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BIJLAGE 3 

Plattegrondtekening bedrijf H 1 

Mestkelder- en riolering plan R1 

Situatietekening 51 
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Bkfl.~AGE 4 

Verwerking en opslag afvalstoffen en voeren van brijvoer 

• 
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Bijlage 4 : Verwerking en opslag afvalstoffen en voeren van 
brijvoer 

1. Voederverbruik 
Het veevoeder bestaat uit kernvoeder en enkelvoudige natte en droge bijproducten. De natte 
bijproducten bestaan uit: 

• Aardappelstoomschillen; 
• Kaaswei; 
• Tarwezetmeel; 
• Tarwegistconcentraat. 

De droge bijproducten bestaan uit: 
• soja; 
• tarwe; 
• gerst. 

Naast de hiervoor genoemde producten wordt aan de dieren kern(meng)voeder gevoerd.Op 
jaarbasis wordt 18. 700 ton natte bijproducten, 5.250 ton droge bijproducten en 2.100 ton 
kernvoeder verstrekt. 

Met betrekking tot opslag van producten en bereiding van het voer is het volgende van 
toepassing. 

2. De opslag van brijvoer en bijproducten 
• De maximale opslagcapaciteit van de natte bijproducten bedraagt 6 x 100 = 600 m3

; 

• De genoemde stoffen worden in de inrichting, afhankelijk van het type product, 
maximaal 2 weken opgeslagen alvorens ze worden gemengd tot veevoeders. Verder 
vindt een continue aanvoer van deze producten plaats; 

• In de betonnen opslagbunkers worden slechts producten opgeslagen welke ter 
plaatse noodzakelijk zijn voor de aanmaak van brijvoer dan wel een gereed mengsel 
van aangemaakt brijvoer; 

• De stijfheid en sterkte van de opslagbunker (beton) en mengtanks (roestvrij staal=rvs) 
zijn voldoende om schadelijke vervorming als gevolg van overdruk bij vulling of 
overvulling te voorkomen, terwijl de dichtheid onder alle omstandigheden verzekerd 
is; 

• In elke aansluiting op de mengtank beneden het hoogste vloeistofniveau wordt zo 
dicht mogelijk bij de tankwand een metalen afsluiter geplaatst. Deze is zodanig 
uitgevoerd dat duidelijk is te zien of de afsluiter is geopend, dan wel is gesloten. 

• Het uitwendige van de dichte rvs-mengtank en de leidingen zijn deugdelijk en tegen 
corrosie beschermd. 

• De voerbereiding vindt plaats in een dichte rvs-mengtank en de opslag vindt plaats in 
de betonnen opslagslagbunker. Zowel de mengtank als de opslagbunker bevindt zich 
in een afgesloten ruimte. De ruimte wordt geventileerd. De 'verontreinigde lucht' 
wordt gereinigd in de luchtwasser. Op deze manier levert het gebruik van brijvoer 
geen significante bijdrage aan de totale geuremissie uit de stal. 

• De aanvoer van bijproducten is beschreven in het akoestisch onderzoek. Het rapport 
is als bijlage 5 toegevoegd. 

3. De brijvoerinstallatie en het bereiden van brijvoer 
De voerinstallatie is dagelijks tussen 5.00 uur en 22.00 uur in werking. Per dag zijn drie 
voerbeurten. De eerste voerbeurt begint s'morgens om 7.00 uur en de laatste is om 22.00 
uur. Per voerbeurt zullen meerdere mengsels worden samengesteld en worden 
uitgedoseerd. Er zijn immers verschillende diersoorten (zeugen, biggen, vleesvarkens) 



aanwezig van tevens verschillende leeftijden. Het brijvoer wordt getransporteerd vanuit de 
dichte mengtanks in de brijvoerkeuken, waarin de verschillende voercomponenten warden 
samengevoegd en gemengd. Voordat de vochtrijke bijproducten ingevoerd warden in de 
mengtanks wordt het product 15 minuten gehomogeniseerd (gemengd) door het aanwezige 
roerwerk in de inpandige opslagbunkers. Hierna wordt dit product met een pomp 
getransporteerd naar de mengtank waar het opgemengd wordt met andere droge en/of 
vochtrijke componenten tot een volledig voerrantsoen voor de aanwezig dieren. Gedurende 
deze tijd warden droge en vochtige componenten wisselend gemengd en gedoseerd en zijn 
de aanwezige motoren (vijzels, mengers, voerpompen etc. in de voerkeuken) afwisselend in 
gebruik. Dagelijks zal ongeveer 110 ton brijvoer warden aangemaakt. Na iedere voerbeurt 
warden de voerdoseerleidingen gespoeld. Het water wordt opgevangen en opgeslagen in 
een aparte resttank en wordt bij de volgende voerbeurt weer toegevoegd aan het voer. 

Ter preventie van verontreiniging van de bodem en voor de veiligheid van de mensen 
warden een aantal preventieve maatregelen getroffen: 
• De vloer ender de brijvoerinstallatie wordt vloeistofdicht uitgevoerd; 
• De betonnen bunkers, mengtanks en leidingen van de brijvoerinstallatie, bestemd voor 

de opslag en transport van brij, warden vloeistofdicht zijn uitgevoerd; 
• Het vulpunt van de brijvoerinstallatie bevindt zich boven een vloeistofdichte vloer 

bevinden. Eventueel gemorste brij wordt direct na het lessen afgevoerd naar een 
vloeistofdichte opslagruimte; 

• Het voer uit de brijvoerinstallatie wordt uitsluitend voor binnen de inrichting aanwezige 
varkens benut; 

• De betonnen bunkers en mengtanks zijn zodanig afgeschermd dat het in de bunker of in 
tank vallen van personen wordt voorkomen; 

• Voederrondpompleidingen, aftapleidingen e.d. met uitzondering van flexibele leidingen 
aan een aftapinrichting, zijn vervaardigd van materiaal van voldoende mechanische 
sterkte; 

• De brijvoerkeuken en de bunkers/mengtanks warden schoon gehouden en verkeren in 
goede staat van onderhoud; 

• Het bij het spoelen van de brijvoerinstallatie ontstane spoelwater wordt opgevangen in 
een vloeistofdichte resttank, zonder overstort. 

Acceptatie en registratie van afvalstoffen (vochtrijke bijproducten) 
De producten die op het bedrijf aangevoerd kunnen warden zijn afkomstig uit de 
levensmiddelenindustrie, waar het reststroom is bij de productie van voor mensen geschikte 
levensmiddelen, grondstoffen of halffabrikaten voor levensmiddelen. 

Het bedrijf verwerkt alleen maar zogenaamde GMP-waardige voerproducten van erkende, 
gecertificeerde leveranciers. Sinds 1992 kent de diervoedersector de GMP-regeling (Good 
Manufacturing I Managing Practice). Oat geldt voor de productie, de handel en vervoer van 
voerproducten. Bij GMP wordt gelet op vier aspecten van het product: 

1. Nutritionele kwaliteit, oftewel de voederwaarde van het product. Die wordt uitgedrukt 
in beschikbare energie, aminozuren en essentiele bestanddelen zeals vitaminen en 
sporenelementen; 

2. Technische kwaliteit, oftewel de kenmerken van het voer, zoals de afmetingen en de 
hardheid van pellets en de smaak; 

3. Veiligheid, oftewel de hoeveelheid ongewenste stoffen en ziekteverwekkers in het 
product. De kans dat die bij een mens of het dier tot gezondheidsproblemen leiden, of 
in hoeverre die belastend zijn voor het milieu; 

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



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

Traceerbaarheid en administratie 
ledere levering van grondstoffen voor voer wordt per transport aanvoerdatum, gewicht, Ph, 
drogestofpercentage en herkomst geregistreerd en is daarmee traceerbaar in het bedrijf. Bij 
binnenkomst van het product vindt er een visuele controle plaats waarbij geur en kleur de 
indicatoren zijn. lndien blijkt dat op basis van deze controle de kwaliteit onvoldoende is, 
wordt het product niet geaccepteerd. lndien het product in eerste instantie wel wordt 
geaccepteerd, maar dat later blijkt dat de kwaliteit onvoldoende is gaat deze alsnog retour. 

De protocollen van de controle van de grondstoffen ligt vast in een handboek en van alle 
geleverde vrachten warden vrachtbonnen en de kenmerken van de vracht vastgelegd. Deze 
gegevens dienen in het kader van IKB (integrale ketenbeheersing) vastgelegd warden in een 
logboek. De vrachtbonnen warden minimaal vijf jaar bewaard. 

Het registreren van gegevens is van belang op het moment dat er calamiteiten optreden, 
waarbij het van belang is te weten welke dieren op welk moment van een bepaald transport 
voer hebben gekregen. Dit is via deze administratie terug te vinden. 

De productbladen van de te verwerken stoffen zijn bijgevoegd in bijlage 5. 

5. Brijvoer en geurhinder 
Tijdens het lossen van de vochtige voedercomponenten (afvalstoffen 
levensmiddelenindustrie) kan een kleine hoeveelheid geurcomponenten vrijkomen via het 
ventilatiesysteem van de opslagruimte. Doordat de luchtafzuiging wordt aangesloten op het 
centrale afzuigkanaal van stal 1 en de daarop aangesloten luchtwasser, wordt de emissie 
van geurcomponenten tot een minimum beperkt. Hetzelfde geldt voor de geurcomponenten 
die tijdens de opslag van deze producten vrij kunnen komen. Deze warden oak afgevoerd 
naar de luchtwasser. De afzuigcapaciteit van de voerkeuken bedraagt 1.000 m3/uur. 

Tijdens het lossen van de droge voedercomponenten kunnen geen geurcomponenten 
vrijkomen, omdat het lossen gebeurt door middel van een gesloten systeem. Vanuit de 
opslag van de droge voercomponenten kunnen nagenoeg geen geurcomponenten vrijkomen 
daar deze, behoudens de ontluchting, afgesloten zijn. 
Bij het transporteren van de vochtige en droge voedercomponenten van de opslag naar de 
menginstallatie kunnen geen geurcomponenten vrijkomen, omdat dit via een gesloten 
systeem wordt geleid. De aanwezige mengtanks zijn afgedekt. 

Op basis van bovenstaande kan warden gesteld dat het voeren van brijvoer geen bijdrage 
heeft in de totale geuremissie. Voor geur wordt daarom alleen rekening gehouden met het 
houden van dieren. Onderzoek van de Animal Science Group (ASG) bevestig deze stelling. 
Er is namelijk gebleken dat geen verschil in geuremissie bestaat tussen bedrijven waar 
brijvoer wordt verstrekt en bedrijven waar mengvoer wordt verstrekt. (blijken het rapport 
Vochtrijke diervoeders en geuremissie uit vleesvarkensstallen, Praktijk Rapport varkens 31, 
Timmermans, augustus 2004). 
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Tarwezettneel 
Am.idyn 

Hedimix 
Hed1m1x B.V 
Veerscraat 38 
Postbus I 
NL-5830 MA 8oxmeer 
eel.: 0485-589880 falgemeen) 
tel.: 0485-589507 fbescellingen) 
fax: 0485-589540 
e-mail: hedlmix@nucreco.com 

Tarwezetmeel Amidyn is een vloeibare tarwezetmeel die wordt geproduceerd door de firma 
Chamtor te Bazancourt. 
Door middel van uitwassen wordt verse tarwebloem gesplitst in tarwezetmeel en tarwe-eiwit. 
TarwezetmeelAmidyn bevat resten van tttwezettneel, oplosbaar tarwezetmee~ suikers en tarwe
eiwit. Tarwezetmeel Amidyn wordt geconserveerd en ingedikt tot ca. 20% drogestof. 

Nutritionele waarden in f!fammen per k!! dro2'estof * 
Gemiddelde ds (in product) 20 DvLys v 

DvMethv 
RE 207 Dv M+ Cv 
RV 31 DvThreov 
RC 38 Dv Ttypv 
AS 42 
Zetmeel (totaal) 285 
Suiker 150 vP 
Linolzuur 15 Melkzuur 

NSP 
Ca 1.9 
p 4.0 NEv (Kcal) 
Na 7.0 EW 
K 10.3 
Cl 4.0 

* Wijzigi11gen in productsamenstclling voorbc.houden 

Algemeen 

T oepassing: 

Eigeuschappen: 

Damm: 

Tarwezetmeel Amidyn is een voedermiddel. 
Geschikt voor Welfare productie 

Y arkens tot 40 % op drogestofbasis in het rantsoen. 

pH,.~,7 - 4,0 

6.2 
3.2 
8.3 
5.1 
2.5 

2.8 
90 

231 

2826 
1.35 

,. .. 
v d' 

Ct NL-95584 Skal 02 1484 

a nutreto company 
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Tarwezetmeel 
C*Cerena 

Hedimi-: 
Hed1m1x B v. 
vee1s1raat 38 
Postbus I 
NL-5830 MA Boxmeer 
tel. : 04S5·589880 (algemeen) 
tel. : 0485-589507 (besrellrngen) 
rax: 04ss-s09s40 
e-mail. hedimrx@nurreco.com 

Tarwezetmeel C*Cerena is een vloeibare tarwezetmeel die wordt geproduceerd door de fittna 
Cerestar in Sas van Gent. De basisgrondstof tarwe wordt vermalen tot tarwebloem. Vervolgens 
wordt de tarwebloem d.m.v. uitwassen gesplitst in tarwezetmeel en tarwe-eiwit. Tarwezetmeel 
C*Cerena bevat resten van tarwezetmeel, oplosbaar tarwezetmeel, suikers en tarwe-eiwit. 
Tarwezetmeel C*Cerena wordt geconserveerd en ingedikt tot ca. 20% droge stof. Tarwezetmeel 
C*Cerena heeft een hoge energiewaarde. 

Nutritionele waarden in grammen per k2' drogestof 
Gemiddelde ds (in product) 19 DvLysv 

DvMethv 
RE 155 DvM+Cv 
RV 44 DvThreov 
RC 45 DvTtypv 
AS 34 
Zetmeel (totaal) 425 vP 
Suiker 95 
Linolzuur 25 Melkzuur 

NSP 
Ca 1.0 
p 4.4 NEv (Kcal) 
Na 5.4 EW 
K 6.3 
Cl 2.8 Sulfaat (S04) 

~~ .... ::-.- ~ - . * Wijzi~gen 1l'I products!Ullensti:lliog voorbehouden 

Algemeen 

:roepassing: 
Eigens·chappen: 

.~ippelwa~dig; 

OpsJag: 

Houdbaarheid: 

Datum: 

;Tarwezetmeel C*Cerena is een voedermiddel 
~.schikt voor Welfare productie. 

4.7 
2.4 
6.2 
3.8 
1.9 

3.1 

26 
223 

2782 
1.33 

u~s· 

. ' 

a NL-95584 Skal 021484 

a nutreco company 
·•\I• , , 



Berga pro 
Hecfim x B.V. 
Veerstra.: t 38 
Postbus l 
NL-5830 NV\ Soxmeer 
tel.: 0485-589880 (algemeen) 
eel.: 0485-589507 lbestellingen) 
fax : 0485-589540 
e-mail. hedlmix®nutreco.com 

Bergapro wordt geproduceerd door Koninklijke Nedalco in Bergen op Zoom. Het producti.eproces is 
er op gericht om door middel van fennentatie alcohol cit tarwezetmelen te winnen. Bergapro is het niet 
vergistbare bestanddeel uit dit proces en bevat naast een restant koolhydraten vooral veel eiwit 
Oorspronkelijk heeft Bergapro een hoge concentratie organische zuren, waaronder melkzuur. Als 
hulpstof voor het standaaidiseren wordt een mengsel van propion- en mierenzuur toegevoegd. 
Bergapro is een stabiele eiwitbron met een aantrekkelijk antlnozurenpatroon. 

Gemiddelde ds (in product) 25 Dv Lys v 

RuwEiwit 
RuwVet 
Ruw Celstof 
RuwAs 
Zetmeel (totaal) 
Suiker 

Ca 
p 
Na 
K 
CI 

333 
70 
17 
96 
30 

131 

2.1 
11.0 
8.7 

27.5 
13.8 

DvMeth v 
DvM+ Cv 
DvThreov 
DvTtypv 

vP 
Melkzuur 
NSP 

NEv (Kcal) 
EW 

* Wijzigingen in products~stelling voorbehouden 

Algemeen 

Op'\~: 

'Houdba_arheid: 

Datum: 

B~pro is een voedem:iiddel 

13.9 
5.1 
9.6 
9.7 
3.5 

6.8 
83 

264 

<'L NL-95584 Skal 02 1484 

o nulreco company 
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Handboek Van. 'fric•l 
2 J•mt 2006 
Pal'aarKM 

Produkt
omschrljving 

Bedoeld gebruik 

Verpakldng I 
etiutterh1g 

Houdbaarbeid 

Opslagcooditie1 

l 
I 

; 
PRODUKTSPECH'ICATIE KAASWEl 

i --, 
I 
! 

Een produkt dat vdjkomt in de zuivelindustrle b.lJ de bereiding van k.11.aa. Het prod~ ~ heeft 
ccn zeer wisselend dt'oge nof gehalte. 
De pH rut na atlevering nw ben6de.n de 4 i;IQor aanzuring met rniereiuur. 

V anwege hct .hoogwaardige aiwit is het produkt uitermate geschikt voor viiikens. 
Tot ± I 0% op DS·basi.s. 
Het produkt h zeer goed vertcerbaiu en bcvat vclc essentil!le nutrienten. 
Kaeiswll!i kan de toevoeging van water in hct rantsoen vervangen. Exact t~ bepalen In 
samenwerkini met uw meng\o'oederleverancier. 

Het produkt is vloeibnar en wordt ID tanks ve.!Werd. 
Benan:iing '"Voedermiddel' op de afleveringsbon. 

Het produkt is minstens twee weken houdbaar (pH is na enkele da,gcn iagcr·d&n 4). 
Hou.dbaarheid is wel afbBnkelijk van opsla~condities C'11. weer.w011Stand.1a:ho4en. Bij bn~~ .e.iig 
weer dient streng; aecontroleerd te worden. 

Produkt opslaan in sch.one, gesloten tanks met ontluchringsventiel. Ben meqstr wordt 
e.anbevo)erJ). De wAnden en lcidiageo clienen tegen aantasting doo1 M~ to :.ijn beschei ill d. 
Ooordat de pH schomm.elt tussen 34 ls de kw op bo.aerl~le bosmetting gJ'i:lter, e.n d.(( ~ 
regelmatig te wordei:t gereinigd. Doordat er t1jd6ns de b0Wl\rlr1g kooldioxidt kan onlqt:i ~ ) d.ieut e: 
tijdens re.i.niaini voldoende ge1uc.ht te word®. · 
De homogeniteit van bet prodtllct wordt bevorderd door voor de verwerk.ing t.e 1oerc 11 

PRODUKTKENMF.RKEN 
Kennierk 

,' ti • ~~-r=~ 
1--~~~~~~+,,,----~~~~~~~--t""::""":--~~-,-~~-~-+~~~---~~~+--~--l 

Geur Fr:i.s r.n ge~ond Organoleptiek 

Voederwaarde 

Microblolopcbe 

l<leur Wit-geel. 
Textuur Vloeibaar 

Droge atofgehs.lte 
RE 
p 

Min. 4%tot 10% 
Volgens analyse 
Volgens analyse 

ledere v.racllt 
2/jafl: menplorister 
2)11M menpouster 

kenmerken pH <4,S 4xperjoar 

Chcmiache 
keamerken Ongewmste stoffen en 

produkten 
Toevoegingsmiddelen 

Rlcht1ljt1 nt. 200'2/32/EO 

Conform G.MP-regeHug 

Geen ondet.LOek, born~ g door 
GMT· ~rbnde le\1era11t ier 

f-------+·-----------"'---------·-,·----~----1-----1 
Fyl!lbche. 
kenmerken 

Bljzonderbeden 

Vrij van onzuiverbeden en van niet voor diervoeder geschikte produkt'11. 

Gehaltes kunnen varil!ren (analyse op aanvraag) 
Op wk leveringen zijn de Je\-·eringsvoorwaarden v~ Van 1'riest van toepessin1 
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Aardappelstoomschillen e 
Hed11111x B.V 
Veemraat 38 
l'os1bus I 
NL-5830 Ml\ Boxmeer 
eel.: 04 85·589880 falgemeen) 
rel .. 0485-589507 fbestellingenJ 
fax: 0485-589540 
e-mail: hedimixt:Jnutreco.com 

Aardappelstoornscbillen zijn afkom.stig uit de aardappelverwerkende industrie, waarbij aardappelen worden verwerkt 
tot aardappelproducten voor humane consumptie. Na bet sorteren en reinigen worden de aardappelen met bebulp van 
stoom geschild. 
Het zetmeel in de Aardappelstoomschillen is goed ontsloten. Aardappelstoomschillen ondergaan 
in opslag een snelle natuurlijke verzuring en zijn daardoor lang houdbaar. Tijdens deze verzuring 
worden zetmeel en suikers voor een deel otngezet in alcohol en organische zuren. Hierdoor 
verlagen de drogestof en de pH maar blijft de EW in het product gehandhaafd. 

Nutritionele waarden in grammen per kg drogestof * 
Gemiddelde ds (in product) 15 DvLysv 

DvMethv 
RuwEiwit 147 DvM + Cv 
RuwVet 12 DvThreov 
Ruw Celstof 76 DvTtypv 
RuwAs 100 
Zetmeel (totaal) 450 vP 
Suiker 40 Melkzuur 

Ca 2.0 NSP 
p 2.8 
Na 6.3 NEv (Kcal) 
K 29.8 EW 
Cl 13.5 
... 

· \Xl1jz1guigcn 1n produc~amcnstclling voorbchouden 

AJgemeen 

T oepassing: 

Opslag: , 

Houdbaarheid: 

Datum: 

Aardappelstoomschillen is een v-oedermiddel 
Oeschikt voor Welfare productie. 

V~rkens tot _15 % op drogestofbasis van het rantsoen. 

4.8 
1.3 
2.1 
3.0 
0.6 

1.0 
60 

181 

2466 ;: 
1.17 

a NL-95584 Ska/ 02148'1 

a nulreco company 
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BIJLAGE 6 

Akoestisch onderzoek 

Bijlage behorend bij aanvraag WM: Landschot b.v., v.d. Veldenweg 4 te Diessen 

december 2006 
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Samenvatting 

In verband met een Wet milieubeheer procedure met betrekking tot de aanvraag van de gehele 
inrichting omvattende vergunning voor een varkenshouderij aan de Van de Veldenweg 4 te 
Diessen, is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. In dit akoestisch onderzoek is de geluidsuit
straling van het bedrijf bepaald van alle bedrijfsactiviteiten. 

De inrichting zal worden omgezet in een "gesloten varkensbedrijf'. De geluidsbronnen van 
het bedrijf bestaan o.a. uit het leveren van voer in de silo's, afvoer I oppompen van mest, 
laden van en vleesvarkens en zeugen, de kadaverkoeling, lossen propaangas en diesel en de 
uitlaten van de 8 luchtwasinstallaties. 

Met een akoestisch model is de geluidsuitstraling naar de omgeving bepaald, aan de hand van 
methode U.8 van de handleiding "Meten en Rekenen Industrielawaai" (1999). Met behulp van 
het model zijn de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale geluidsniveaus 
bepaald. De resultaten staan gegeven in de volgende tabel. 

Tabel 1 : Geluidsuitstraling varkensbedrijf 

Nieuwe situatie LAr,LT [dB(A)] Lmax [dB(A)] 

Immissiepunt Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht 

1. Toekomstweg 6 26,1 26,9 22,0 42,9 40,6 40,6 

2. Toekomstweg 4 31,7 33,6 23,3 41,0 41,7 41,7 

3. Ansbaltweg 6 27,8 30,4 20,5 38,0 38,7 38,4 

4. Ref.punt op 100 m westelijk 31,0 33,4 30,7 42,l 41,5 41,5 

5. Ref.punt op 100 m zuidelijk 33,3 37,2 29,6 47,3 48,3 43,9 

6. Ref.punt op 100 m oostelijk 33,3 34,l 30,4 53,7 51,1 50,0 

7. Ref.punt op 100 rh noordelijk 46,4 47,6 39,0 56,l 55,9 55;8 

Zowel de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus als de maximale geluidsniveaus leveren 
geen overschrijding op van respectievelijk de grenswaarde van 40 dB(A) etmaalwaarde 
(LArLT) en de maximale grenswaarde van 70 dB(A) etmaalwaarde (LAmaJ· 

' ' 

De indirecte hinder van het bedrijf levert op de maatgevende woning aan de Beerseweg 18 
een geluidniveau op van 35,7 dB(A) etmaalwaarde. Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde 
van 50 dB(A)etmaalwaarde niet overschreden. Dit betekent dat ten gevolge van de indirecte 
hinder er geen verdere maatregelen noodzakelijk zijn. 

Het omschrijven van geluidreducerende maatregelen, conform het zogenoemde de BBT (best 
bestaande technieken), is in deze situatie gezien de berekeningsresultaten, niet relevant. 

Dit betekent dat de revisievergunning op grond van de Wet milieubeheer uit akoestisch 
oogpunt kan worden verleend. 
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1. Inleiding 

Door Landschot B.V. te Diessen is aan M & A Milieuadviesbureau BV opdracht verleend tot 
het uitvoeren van een akoestisch onderzoek voor een varkensbedrijf aan de Van de Velden
weg 4 te Diessen Landschot BV is eigenaar van het bedrijf. 

Het akoestisch onderzoek is noodzakelijk in verband met een revisievergunning voor het 
bedrijf en mede als onderdeel van het MER. In dit onderzoek zal de geluidsinvloed van het 
bedrijf op de omgeving worden beschreven. 
De alternatieven, welke er voor MER worden uitgewerkt, betreffen verschillende typen 
luchtwassers. De geluidafstraling van deze verschillende luchtwassers komt onderling 
nagenoeg overeen en heeft in het kader van dit akoestisch rapport geen tot een verwaarloos
baar effect op de gehele geluiduitstraling van de inrichting. 

De resultaten zullen worden getoetst aan de geluidvoorschriften van de vigerende milieuver
gunning en de Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening (1998). In onderhavig 
onderzoek zijn de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LArLT) en de maximale geluidsni
veaus (LArnax) berekend voor de dag-, avond- en nachtperiode op drie immissiepunten op de 
dichtst bij gelegen gevels van de omliggende woningen aan de en op vier referentiepunten op 
100 meter afstand van het bedrijf. 

Voor de bronniveaus van verschillende bronnen is gebruik gemaakt van een publicatie van de 
Rijksinspectie Milieuhygiene Limburg, "Onderzoek naar de geluidemissie van enkele 
agrarische bedrijven en bedrijvigheden" (10 mei 1996), alsmede een aantal literatuur- en 
ervaringswaarden van bekende geluidbronnen. 

D.d.13 september 2006 zijn door de Provincie Noord-Brabant een aantal opmerkingen 
gemaakt betreffende de eerste versie van de rapportage ( d.d. 31-08-2006). Deze opmerkingen 
zijn in onderhavige rapportage verwerkt. 
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2. N ormstelling 

2.1 Vigerende vergunning 

Door Burgemeester en wethouders van de voormalige gemeente Diessen is op 8 september 
1981 een oprichtingsvergunning verleend ingevolge de Hinderwet voor de locatie Van de 
Veldenweg 4. Na een gedeeltelijke intrekking op verzoek van de toenmalige vergunninghou
der d.d. 7 november 1995 resteren thans 68 dierplaatsen voor melkkoeien. 

2.2. Handreiking industrieJawaai en vergunningverlening 

Conform de "Handreiking industrielawaai en vergunningverlening'' van 21 oktober 1998 
dient, zolang er nog geen gemeentelijke nota industrielawaai is vastgesteld, bij het opstellen 
van geluidsvoorschriften in het kader van de vergunningverlening gebruik te worden 
gemaakt van de streef- en grenswaarden voor zogenaamde "kleine lawaaimakers" uit de 
circulaire Industrielawaai van 1 september 1979, herdruk 1982. Deze circulaire is van 
rechtswege vervallen en de tekst is integraal upg~nomen in voomoemde Handreiking. 
In de beleidsafweging bij het vaststellen van grenswaarden worden in deze Handreiking een 
drietal elementen onderscheiden, te weten: 

• de streefwaarden die afhankelijk zijn van de aard van de woonomgeving en het 
activiteitenniveau; 

• de grenswaarde van 50 dB(A) waarboven in het algemeen in tocncmcnde mate hinder 
zal optreden; 

• de ontheffingen van bovengenoemde waarden op grond van een bestuurlijk afwe
gingsproces. 

De aanbevolen streefwaarden worden onderscheiden naar de aard van de ·woonomgeving en 
het daarbij te verwachten activiteitenniveau gedurende de verschillende etmaalperioden. Voor 
de dag- (07.00 - 19.00 uur), avond- (19.00 - 23.00 uur) en nachtperiode (23.00 - 07.00 uur) 
worden voor de verschillende woonomgevingen respectievelijk onderscheiden een landelijke 
omgeving (40, 35 en 30 dB(A)), een rustige woonwijk (45, 40 en 35 dB(A)) en een woonwijk 
in de stad (50, 45 en 40 dB(A)). 

In de praktijk kunnen de streefwaarden niet altijd worden gerealiseerd. Een rigide toepassing 
van de streefwaarden moet dan ook warden voorkomen. Op grond van een bestuurlijk 
afwegingsproces kan soms een hogere geluidsbelasting worden toegelaten. Verhoging van de 
streefwaarden kan alleen worden toegestaan nadat voorzieningen zijn getroffen op basis van 
het ALARA-beginsel ("As Low As Reasonably Achievable"). 

Toepassing van het bovenstaande dient gedifferentieerd te worden naar nieuwe en bestaande 
inrichtingen. V oor zowel nieuwe als bestaande inrichtingen geldt dat bij een eerste toetsing de 
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aanbevolen streefwaarden gehanteerd dienen te worden die, afhankelijk van de aard van de 
omgeving, kunnen varieren van LetmaaI 40 dB(A) tot 50 dB(A). 

Op grond van een bestuurlijk afwegingsproces kan overschrijding van de streefwaarden tot 
het referentieniveau van het omgevingsgeluid toelaatbaar zijn. Bij nieuwe inrichtingen geldt 
als bovengrens ter plaatse van geluidsgevoelige bestemmingen LetmaaI 50 dB(A) of het 
referentieniveau van het omgevingsgeluid. Bij bestaande imichtingen kan op grond van een 
bestuurlijk afwegingsproces, waarbij geluidsbestrijdingskosten een belangrijke rol dienen te 
spelen, overschrijding van het referentieniveau van het omgevingsgeluid tot ten hoogste Letmaal 
55 dB(A) in beginsel worden toegestaan. Binnen woningen zijn in het algemeen de aanbevo
len streefwaarden van toepassing verminderd met 15 dB(A), zijnde de geluidsreductie van de 
gevel met een raam in ventilatiestand. De maximaal toegestane waarde voor het binnenniveau 
bedraagt Letmaal 35 dB(A). 

Behalve grenswaarden voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau worden ook 
beperkingen gesteld aan de optredende piekgeluidsniveaus LAmax> gemeten in de meterstand 
"F" (fast). Als streefwaarde dient een piekgeluidsniveau te worden gehanteerd dat 10 dB(A) 
hoger ligt dan het equivalente geluidsniveau over de betreffende etmaalperiode. Voor de 
respectievelijke dag-, avond- en nachtperiode gelden grenswaarden van ten hoogste LAmax 70 
dB(A), 65 dB(A) en 60 dB(A). De waarde van 70 dB(A) voor de dagperiode mag met een 
maximum van 5 dB(A) worden overschreden in bepaalde in de vergunning aangegeven 
bedrijfssituaties, dit ter beoordeling van de vergunningverlenende instantie. 

Door de Provincie Noord-Brabant (Directie Ruimtelijke ontwikkeling & Handhaving) te 's 
Hertogenbosch is in het kader van de aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet 
milieubeheer, een akoestisch onderzoek (rapportm. 2006-0131-G-V d.d. 19-07-2006) verricht 
met betrekking tot de normstelling (bepaling geluidgrenswaarden). In <lit onderzoek is 
vastgesteld wat het referentieniveau is van het omgevingsgeluid in de (woon)omgeving van 
Landschot BV is ( exclusief Landschot BV). In dit akoestisch onderzoek wordt geconcludeerd 
dat het gemiddelde referentieniveau ter plaatse gelijk of lager is dan de laagste richtwaarde, 
welke geldt voor een "landelijke omgeving" conform de "Handreiking industrielawaai en 
vergunningverlening". 

Bij onderhaving akoestisch onderzoek is dus een normering voor het langtijdgemiddelde 
beoordelingsniveau gesteld van 40, 35 en 30 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode. 

De streefwaarden voor het piekgeluidsniveau LAmax liggen 10 dB(A) hoger, terwijl de ten 
hoogste toegestane waarden LAmax 70 dB(A) in de dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode 
en 60 dB(A) in de nachtperiode bedragen. 
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2.3. Circulaire indirecte hinder 

Op 29 februari 1996 is door bet ministerie van VROM aan gemeenten en provincies een 
circulaire verzonden met regels voor de beoordeling van de geluidshinder veroorzaakt door 
wegverkeer van en naar een inrichting. Geadviseerd wordt om een dergelijke geluidshinder te 
beoordelen overeenkomstig de wijze waarop wegverkeerslawaai wordt beoordeeld in het 
kader van de Wet geluidbinder. Hiermee wordt de beoordelingswijze conform de circulaire 
Industrieiawaai op dit punt verlaten. 

De nieuwe beoordelingsmethodiek voor de zogenaamde verruimde reikwijdte van verkeers
bewegingen komt in bet kort hierop neer: 
1. de geluidsniveaus ten gevolge van verkeersbewegingen van en naar de inrichting 

dienen separaat te warden bepaald en getoetst zonder cumulatie met de activiteiten op 
het terrein van de inrichting zelf en met het overige wegverkeer; 

2. de beoordeling vindt uitsluitend plaats op grand van het optredende equivalente 
geluidsniveau en niet meer op grand van het piekgeluidsniveau; 

3. het optredende equivalente geluidsniveau dient ter plaatse van de gevel(s) van 
woningen of anderc geluidsgcvoelige bestemmingen te worden getu~lsl aan de 
voorkeursgrenswaarde van Letmaal 50 dB(A) en aan de maximale grenswaarde van 
LAmax 65 dB(A); 

4. overschrijding van de voorkeursgrenswaarde is alleen toegestaan indien het treffen 
van bron- en overdrachtsmaatregelen niet uitvoerbaar is of onvoldoende effect sorteert 
en onder de voorwaarde dat de betrokken woningen voldoende warden geYsoleerd 

Conform de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening van 21 oktober 1998 geldt 
voor de indirecte hinder ten gevolge van het aan- en afrijdend verkeer een beperking van de 
reikwijdte van de milieuvergunning tot die afstand, waarbinnen de herkomst van het verkeer 
in alle redelijkheid kan warden teruggevoerd op de aanwezigheid van de inrichting. 
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3. Bedrijfsvoering 

Het bedrijf is gevestigd in het buitengebied van de gemeente Hilvarenbeek. De bestemming 
van de omgeving is agrarisch. Voor een volledig overzicht van de op het terrein aanwezige 
gebouwen en middelen wordt verwezen naar de milieutekening. 

Het bedrijf houdt zich bezig met productie van slachtvarkens. In de nieuwe situatie zijn een 
tweetal stallen met biggen, kraamzeugen, opfokzeugen en vleesvarkens. Verder zijn op het 
perceel een woning ( eigen bedrijfswoning), kantoor/kantine en loods aanwezig. In verband 
met de uitbreiding/wijziging van het bedrijf worden twee nieuwe gebouwen (varkensstallen) 
inclusief luchtwassers (8 stuks) geplaatst. 

Twee keer per week worden vleesvarkens geladen en een keer per twee weken zeugen. De 
ventilatie van de stallen is aangesloten op acht separate luchtwasinstallaties (vier dakdoorvoe
ren). Het zuur voor de luchtwasinstallaties wordt geleverd door een vrachtwagen, die het in 
de zuurtank pompt ter plaatse van de loods (1 keer per maand). Vervolgens wordt het zuur 
middels leidingen naar de luchtwassers in de stallen gebracht. 

Er wordt twee keer per jaar diesel geleverd. De dieseltank staat in de loods opgesteld. 

De mestafvoer geschiedt gemiddeld met maximaal vijf vrachtwagens per dag. Dit kan het 
gehele jaar plaatsvinden. De mest wordt, voor dat deze wordt opgepompt eerst 10 uur 
opgemengd middels een elektromotor. Vanaf elke stal wordt de mest naar een bovengrondse 
mestsilo gepompt middels leidingen. V anaf de mestsilo vindt de afvoer plaats middels een 
pomp op de vrachtwagens. Ook het spuiwater van de luchtwasinstallaties wordt tijdens een 
van deze ritten mee getransporteerd (totaal 9 vrachtwagens per jaar). 

Het voeren van het vee geschiedt middels een voermachine die via de silo's wordt gevoed. De 
aanvoer van het brokkenvoer vindt plaats via bulkwagens en wordt in de daarvoor bestemde 
silo; s gepompt. Dit geschiedt maximaal twee keer per week. 
De aanvoer van de natte bijproducten vindt plaats via bulkwagens maximaal twee keer per 
dag. En de aanvoer van de droge bijproducten vindt maximaal drie keer per week plaats. 

Verder is aan de voorzijde, nabij de toegang van het terrein een overdekte spuitplaats 
(ontsmettingsplaats) aanwezig. Het afspuiten van de vrachtwagens gebeurt middels verneve
ling (lage druk). De geluidafstraling naar de omgeving is verwaarloosbaar. 
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4. Geluidsbronnen aerarisch bedrijf 

4.1. Mobiele bronnen 

4.1.1. Vrachtwagens 

Binnen de inrichting vinden een aantal vrachtwagenbewegingen plaats die betrekking hebben 
op het vullen van de silo's, leveren van de zuurtank:s voor de luchtwasinstallatie, diesel en 
propaan-gas, afvoer van vleesvarkens en zeugen en mest en spuiwater. Voor deze activiteiten 
wordt gebruik gemaakt van exteme vrachtwagens. 

V oor de vrachtwagens wordt in de berekeningen een gemiddeld en maximaal bronvermogen 
gehanteerd van respectievelijk 103 en 108 dB( A), 
Dit zijn bronvermogens van rijdende vrachtwagens (toerental 500 - 1400 o.p.m., v = 5 - 10 
km/h) . 

De \ 7racht'l,ragenbe\',regingen kurinen als \'olgt vv·ordcn sruuengev,,at: 
• Het vullen van (een gedeelte van) de silo's met mengvoeder geschiedt maximaal twee 

keer per week in de dag- of avondperiode (een keer per dag). 
• Het vullen van ( een gedeelte van) de silo's met de natte bijproducten geschiedt 

maximaal twee keer per dag in de dag- of avondperiode. 
• Het vullen van (een gedeelte van) de silo's van de droge bijproducten geschiedt 

maximaal drie keer per week (een keer per dag) in de dag- of avondperiode. 
• De afvoer van vleesvarkens geschiedt maximaal twee keer per week. De afvoer vindt 

plaats met 2 vrachtwagens per keer. Dit kan plaatsvinden vanaf 5.00 uur 's ochtends. 
• De afvoer van zeugen geschiedt maximaal een keer per twee weken. De afvoer vindt 

plaats met I vrachtwagen per keer. Dit kan plaatsvinden vanaf 5.00 uur 's ochtends. 
• Het vullen van de zuurtank:s geschiedt maximaal een keer per maand, in de dagperio

de. 
• Het vullen van de propaangastank geschiedt maximaal een keer per drie maanden in 

de dagperiode. 
• Het vullen van de dieselgastank geschiedt maximaal twee keer per jaar in de dagperio

de. 
• De mest wordt met maximaal 5 vrachtwagens (per dag) gedurende de dagperiode 

afgevoerd. 
• Het ophalen van kadavers met maximaal I vrachtwagen per dag, gedurende de 

dagperiode. 

Het manoeuvreren met vrachtwagens is in de berekeningen verdisconteerd door de lage 
rijsnelheid van 5 km/h. Deze snelheid is een gemiddelde snelheid en deze zal in werkelijkheid 
voor het achteruit rijdend verkeer lager zijn en voor het vooruit rijdend verkeer hoger. 
De routes van de voertuigbewegingen wordt gesimuleerd door mobiele rijlijnen in het 
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akoestisch model. 

In totaal worden voor de rijbewegingen met de vrachtwagens het volgende aangehouden (elk 
voertuig maakt per definitie een heen- en terugbeweging, dus 2 bewegingen): 

route A (natte en droge bijproducten): 6 bewegingen in de <lag aangehouden en/of 6 
bewegingen in de avond. 
route B (brokken): 2 bewegingen in de dag aangehouden en/of 2 bewegingen in de 
avond. 
route C (afvoer mest/ spuiwater): 10 bewegingen in de <lag aangehouden. 
route D (aanvoer zuur): 2 bewegingen in de dag aangehouden. 
route E (aanvoer propaan): 2 bewegingen in de <lag aangehouden 
route F (afvoer varkens) : 2 bewegingen in de nacht aangehouden en/of 2 bewegingen 
in de dagperiode en/of2 bewegingen in de avondperiode. 
route H (aanvoer diesel): 2 bewegingen in de dag aangehouden. 
route I ( afvoer kadavers): 2 bewegingen in de dag aangehouden. 

4.1.2. Heftruck (elektrisch) 

Met de elektrische heftruck worden met maximaal 4 bewegingen de kadavers vanaf de stallen 
naar de kadaverbox vervoerd. Dit gebeurt altijd in de dagperiode. 
In de berekeningen is rekening gehouden met een gemiddeld en maximaal bronvermogen van 
90 en 95 dB(A) voor de rijbewegingen van de heftruck. De route van de heftruck wordt 
gesimuleerd middels een mobiele rijlijn (route K) in het akoestisch model. De rijsnelheid 
bedraagt 5 km/h. 

4.1.3. Personenauto 

Maximaal 10 keer per dag, 2 keer in de avond en 2 keer in de nacht wordt op het terrein van 
de inrichting een personenauto geparkeerd. Dit kunnen zijn medewerkers, monteurs, een 
vertegenwoordiger, dierenarts of voorlichter. De auto's worden naast of achter de kanti
ne/kantoor van het bedrijf geparkeerd. 
In de berekeningen is rekening gehouden met een gemiddeld en maximaal bronvermogen van 
90 en 95 dB(A) voor de rijbewegingen van de auto's. De route van de personenauto's wordt 
gesimuleerd middels een mobiele rijlijn (route G) in het akoestisch model. De rijsnelheid 
bedraagt 10 km/h. 
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4.2. Stationaire geluidsbronnen 

4.2.1. Vullen silo's 

Het vullen van de silo's vindt plaats in de dag- en/of avondperiode. Maximaal worden twee 
keer per week de brokkensilo' s gevuld en twee keer per dag de opslag voor de natte en drie 
keer per week de droge bijproducten. Het vullen van de silo's geschiedt altijd in delen. Dit 
betekent dat de vrachtwagen alle geheel of gedeeltelijk lege silo's bijvult in een enkele rit. In 
totaal dient voor het (bij)vullen van de brokkensilo's rekening te worden gehouden met een 
bedrijfsduur van drie kwartier. Voor zowel de natte als de droge bijproducten bedraagt de 
bedrijfsduur in totaal drie kwartier. Het gemiddelde en maximale bronniveau tijdens het 
vullen van de brokkensilo's I droge bijproducten bedraagt respectievelijk 105 en 110 dB(A). 
Het gemiddelde en maximale bronniveau tijdens het vullen van de opslag van de natte 
bijproducten bedraagt respectievelijk 103 en 108 dB( A). 

4.2.2. Laden van vleesvarkens en zeu~en 

Het laden \1a..11 \'lees,rark:ens geschiedt maximaal 2 keer per -week i11 de 11a~ht-, Uag- of 
avondperiode. Het laden van de vleesvarkens duurt ca. 1,5 uur per vrachtwagen. 
Het laden van zeugen geschiedt maximaal een keer per twee weken in de nacht-, dag- of 
avondperiode en neemt in totaal 15 minuten tijd in beslag per keer. Het laden vindt plaats 
vanaf 5. 00 uur. 

Het laden van vleesvarkens en zeugen vindt nooit gelijktijdig plaats. Dit betekent dat het 
laden van de vleesvarkens maatgevend is. 

Het gemiddelde bronniveau tijdens het laden van varkens bedraagt 90 dB(A) met pieken tot 
110 dB(A). Het laden van de varkens vindt plaats aan de noordzijde van de stallen. 

4.2.3. Leveren van zuur 

Het leveren van zuur voor de luchtwasinstallaties geschiedt maximaal een keer per maand in 
de dagperiode. Vervolgens warden het zuur middels leidingen naar de stallen gebracht. 

4.2.4. Kadaverkoeling 

Bij de toerit van het bedrijf is een kadaverbox aanwezig. De kadavers worden opgehaald 
middels een vrachtwagen met kraan, dit duurt maximaal een kwartier per keer. Op de 
kadaverbox is een koeling aanwezig en deze koeling vindt plaats middels een ventilator. 
Voor de ventilator is uitgegaan van eerder uitgevoerde metingen bij een ander bedrijf in een 
vergelijkbare situatie. Er is uitgegaan van een gemiddeld bronniveau van 65 dB(A) met 
pieken tot 67 dB(A). 
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Voor de bedrijfsduur van de kadaverkoeling is uitgegaan van 100% bedrijfsduur tijdens een 
warm etmaal. 

4.2.5. Luchtwasinstallaties 

De ventilatie van de stallen geschiedt middels mechanische ventilatie, welke is aangesloten 
op separate centrale luchtwasinstallaties. Het geluid van deze installaties wordt geproduceerd 
door de uitlaten van de inteme ventilatoren. 

Voor deze uitlaten is uitgegaan van eerder uitgevoerde metingen bij een antler bedrijf in een 
vergelijkbare situatie, waarbij de motoren op volle kracht zijn gesteld. Er is uitgegaan van een 
gemiddeld en maximale bronniveau van respectievelijk 80 en 82 dB(A). Er worden telkens 
twee luchtwasinstallaties aangesloten op een dakafvoer. Per dakafvoer is uitgegaan van een 
gemiddeld en maximale bronniveau van respectievelijk 83 en 85 dB(A). 

4.2.6. Mestafvoer 

In de stallen komt drijfmest vrij en de mestafvoer gebeurd middels ondergrondse leidingen 
naar een mestsilo. De mest wordt ca. 10 uur opgemengd middels een elektromotor voordat 
deze wordt afgevoerd met maximaal 5 vrachtwagens per dag. Deze afvoer vindt plaats in de 
dagperiode. Het opmengen geschiedt gedeeltelijk in de nachtperiode (maximaal 7 uur) en 
gedeeltelijk in de dagperiode (3 uur) .. 

De mest wordt in de vrachtwagens gepompt met een pomp op de vrachtwagens. Deze pomp 
wordt aangedreven door de motor van de vrachtwagen. De totale bedrijfstijd van het 
oppompen van de mest bedraagt maximaal 30 minuten per vrachtwagen. Dit betekent dat 
voor 5 vrachtwagens een totale bedrijfsduur geldt van 2,5 uur. 

Het gemiddelde en niaximale bronniveau van de gemiddeld stationair lopende 
vrachtwagenmotor bedraagt respectievelijk 105 en 110 dB(A). 
Het gemiddelde en maximale bronniveau van de elektromotor t.b.v. het opmengen bedraagt 
respectievelijk 90 en 95 dB(A). 

4.2.7. Leveren van propaan~as 

Bij de toerit van het bedrijf is een propaangastank aanwezig. Het leveren van het propaangas 
geschiedt maximaal 1 keer per drie maanden in de dagperiode. Hiervoor wordt gebruik 
gemaakt van een tankwagen met een pomp op de vrachtwagen. De vrachtwagenmotor moet 
hierbij uit staan. Het geluid van de pomp is verwaarloosbaar en is bij de berekeningen niet 
meegenomen. 
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4.2.8. Overige bronnen 

De uitstraling van de gevels en daken van de diverse stallen ten gevolge van de activiteilen in 
deze staJlen (ook niet van de hamerrnolen in de voerkeuken) is akoestisch niet relevant. 

De tijdsduur dat de op bet bedrijf aanwezige electrornotoren, vijzels, pompen e.d. wordcn 
gebruikt is dusdanig ko1t, dat dit akoestisch niet relevant is. 

Ter plaatse van de loods staat een noodaggregaat (binnen). Deze is uitsluitend in bedrijf bij 
calamiteiten (stroomuitval). Bij de berekening is deze aggregaat buiten beschouwing gelaten. 

Op de inrichting is een t1:actor aanwezig, welke wordt gebruikt voor het bewerken van land. 
Voor het rijden op het eigen tenein is twee keer een heen- en terugbeweging per dag 
meegenomen (4 bewegingen route J). 
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Van de Veldenweg 4, Diessen M & A Milieuadviesbureau 

5. Resultaten 

Met behulp van voomoemde invoergegevens is een akoestisch model samengesteld via het 
computerprogramma van DGMR "Geonoise V5.24". Dit akoestisch model is doorgerekend 
via methode II.8 van de handleiding "Meten en rekenen industrielawaai" (1999). De 
bodemfactor bij de berekeningen is op 0,9 gesteld en de luchtabsorptie is volgens de HMRI
II.8. 
Op een drietal waarneempunten op de gevels van de dichtst bij gelegen woningen en op vier 
referentiepunten op 100 meter afstand van de inrichting zijn de langtijdgemiddelde beoorde
lingsniveaus en de maximale geluidsniveaus bepaald. 

5.1. Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus 

De resultaten voor de zeven immissiepunten staan gegeven in de volgende tabel. De volledige 
resultaten zijn gegeven in de bijlagen. Voor de dagperiode is een waarneemhoogte van 2 
meter gehanteerd, voor de avond- en nachtperiode 5 meter. 

Tabel 5.1: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus alle activitei
ten 

LAr,LT [dB(A)) 

Immissiepunt Dag Avond Nacht 

I. Toekomstweg 6 26,1 26,9 22,0 

2. Toekomstweg 4 31,7 33,6 23,3 

3. Ansbaltweg 6 27,8 30,4 20,5 

4. Ref.punt op 100 m westelijk 31,0 33,4 30,7 

5. Ref.punt op 100 m zuidelijk 33,3 37,2 29,6 

6. Ref.punt op 100 m oostelijk 33,3 34,1 30,4 

7. Ref.punt op 100 m noordelijk 46,4 47,6 39,0 

Bovenstaande geluidsniveaus ZIJn exclusief etmaalcorrectie. De volledige resultaten ZIJn 
opgenomen in bijlage 3a. 

De langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus leveren ter plaatse van woningen geen over
schrijding op van de streefwaarde van 40 dB(A) etmaalwaarde. 
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Van de Veldenweg 4, Diessen M & A Milieuadviesbureau 

5.2. Maximale geluidsniveaus 

De maximale geluidsniveaus ten gevolge van alle activiteiten op het bedrijf staan voor de 
zeven waameempunten weergegeven in onderstaande tabel voor de dag-, avond- en nachtpe
riode. 

Tabel 5.2: Maximale geluidsniveaus bedrijfsactiviteiten 

LAm .. [dB(A)] 

Immissiepunt Dag Avond Nacht 

I. Toekomstweg 6 42,9 40,6 40,6 

2. Toekomstweg 4 41,0 41,7 41,7 

3. Ansbaltweg 6 38,0 38,7 38,4 

4. Ref.punt op 100 m westelijk 42,1 41,5 41,5 

5. Ref.punt op 100 m zuidelijk 47,3 48,3 43,9 

6. Ref.punt op 100 m oostelijk 53,7 51,1 50,0 

7. Ref.punt op 100 m noordelijk 56,1 55,9 55,8 

Bovenstaande geluidsniveaus ZIJn exclusief etmaalcorrectie. De volledige resultaten ZIJn 
opgenomen in bijlage 3b. 
De maximale (piek)geluidsniveaus worden veroorzaakt door de transportbewegingen met de 
vrachtwagens (optrekken, dichtslaan laadklep en portier) en het vullen van de voersilo's en 
bunkers en het afvoeren van mest. 

De maximale (piek)geluidsniveaus leveren geen overschrijding op van de maximale 
grenswaarde van 70 dB(A) etmaalwaarde. Wel wordt de streefwaarde van 50 dB(A) etmaal
waarde op een aantal waameempunten overschreden. 
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Van de Veldenweg 4, Diessen M & A Milieuadviesbureau 

5.3. Indirecte hinder door verkeersaantrekkende werking 

In verband met de indirecte hinder afkomstig van transportbewegingen van bedrijven heeft de 
minister van VROM d.d. 29 februari 1996 een circulaire uitgegeven, waarin is vastgesteld 
hoe met deze vorm van hinder om te gaan. 

Voor het bedrijf geldt dat maximaal 22 vrachtwagenbewegingen en 20 personenautobewe
gingen in de dagperiode en 8 vrachtwagenbewegingen en 4 personenautobewegingen in de 
avondperiode en 2 vrachtwagenbewegingen en 4 personenautobewegingen in de nachtperiode 
plaatsvinden. 

Met behulp van deze invoergegevens is een akoestisch model opgesteld met Geonoise V5.24. 
Op de omliggende woningen zijn de geluidsbelastingen bepaald van het wegverkeerslawaai 
afkomstig van de inrichting. Hierbij is er van uitgegaan dat de heen- en terugbewegingen van 
de voertuigen over hetzelfde traject gaan (Van de Veldenweg is een doodlopende weg). 

Uit de resultaten blijkt dat op genoemde woningen een geluidsniveau wordt geproduceerd van 
maximaal 35,7 dB(A) etmaalwaarde ter plaatse van de Beerseweg 18. Dit betekent dat 
ruimschoots wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A). 

De volledige resultaten zijn weergegeven in bijlage 3c. 
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Van de Vcldenwei; 4, Oiesscn M & A Milieuadvicsbureau 

6. Conclusie 

Zoals de resultaten van zowel de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus als de maxi.male 
geluiclniveaus aantonen, wordt ter plaatse van alle immissiepunten ter plaatse van woningen 
voldaan aan de gestelde eisen. 

De voorkeursgrenswaarde voor de indirecte hinder wordt voor de omliggende woningen niet 
overschreden, zodat verder geen maatregelen nodig zijn. 

Het omschrijven van geluidreducerende maatregelen, conform het zogenoemde de BBT (best 
bestaande technieken), is in deze situatie gezien de berekeningsresultaten, niet relevant. 

Dit betekent dat de revisievergunning op grond van de Wet milieubeheer uit akoestisch 
oogpunt kan worden verleend. 
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Bijlage 1 : Situatietekening 
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Van de Veldenweg 4, Diessen M & A Milieuadviesbureau 

Bijlage 2a : Invoergegevens directe hinder 



Akoestisch onderzoek Wet milieubeheer M & A Milieuadviesbureau 
september 2006 Van de Veldenweg 4; directe hinder; LArLT 

Model: Oirecte hinder -L.Ar,LT- sept. 2006 
Lijst van model eigenschappen 

Model eigenschap 

Omschrijving 
Verantwoordelijke 
Rekenmethode 
Modelgrenzen 

Aangemaakc door 
Laatat ingezien door 
Model aangemaakt. met 

Originele database 
Originele omschrijving 
Geimporteerd door 

Oefinitief 
Definit ief verklaard door 

Meteorologische correctie 
Standaard bodemfactor 
Absorptie standaarden 
Luchcde1npin9 (d.B/kmJ 
Deta1ln1veau resultaten ootvangers 
Detailniveau resultateo grids 
Rekenoptimal1satie aan 

Alle getoonde dB-waarden z1jn A-gewogen 

Geonoise VS.24 

Directe hinder -LAr, LT- sept. 2006 
Astrid 
IL 
(40,00, 260,00) - (1040.00 , 1380,00) 

Astrid op 30-8-2006 
Astrid op 26-9- 2006 
Geonoioe VS.24 

tllet van c:oepassiog 
Ni et van toepassing 
Ni et van toepassing 

Niet van toepassing 
Ni et van toepassing 

Toepassen standaard, S,O 
0,9 
HMRI· II. 8 
0,02 0,01 0,25 0,76 l.63 2,86 6,23 19,00 67.40 
Bronresultateo 
Groepsresultaten 
Nee 

26-9 - 2006 11:24:22 
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Akoestisch onderzoek Wet milieubeheer 
Van de Veldenweg 4; directe hinder; LArLT 

Model:Directe hinder -LAr,LT- sept. 2006 - Wet milieubeheer gewijzigd september 2006 - Van de Veldenweg 4 te Diessen 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 

Id Omschrijving Hoogte Maaiveld Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr lk Lwr 2k Lwr 4k 

M & A Milieuadviesbureau 
september 2006 

Lwr Bk Lwr Totaal Cb(D) Cb(A) Cb(N) 

------- - - - - -------- ---- - -- ------ ------- --- - -- - - -- ~----------- --- - - - - - - - - -------- --- -- - -- - - -- ------- -- - - ------ -- --- - - - - ------ ---- - - - --- - -- - --- -- - ---- - ---- - ---- - - --- ~-- --- - ---
002 Kadaverkoeling 1,50 0,00 54,70 58,70 58,90 60,50 55,10 47,70 40,10 30,00 65,33 0,00 0 , 00 0,00 
003 Vee laden/lessen 1,50 0,00 57,00 68,00 76,00 80,00 84,00 85,00 84,00 75,00 89,99 9,03 4,26 7,27 
004 Vee laden/lessen 1,50 0,00 57,00 68,00 76,00 80 , 00 84,00 85,00 84,00 75,00 89,99 9,03 4 , 26 7,27 
005 Uitlaat luchtwasinstallatie 9,10 0,00 57,50 65,20 70,80 76,40 75,00 77,10 76,60 73,60 83,25 0,00 0 , 00 0,00 
006 Uitlaat luchtwasinstallatie 9,10 0,00 57,50 65,20 70,80 76,40 75,00 77,10 76,60 73,60 83,25 0,00 0 , 00 0,00 

007 Uitlaat luchtwasinstallatie 7 , 40 0,00 57,50 65,20 70,80 76,40 75,00 77,10 76,60 73,60 83,25 0,00 0,00 0,00 
008 Uitlaat luchtwasinstallatie 7,40 0,00 57,50 65,20 70,80 76,40 75,00 77,10 76,60 73,60 83,25 0,00 0,00 0,00 
009 Mestoppompen 1,50 0,00 73,00 82 , 00 90,00 97,00 99,00 100,00 98,00 91,00 105,01 6,81 --
010 Silo vullen 1,50 0,00 73,00 82,00 90,00 97,00 99,00 100,00 98,00 91,00 105,01 12,04 7,27 
011 natte bijproducten 1 , 50 0,00 71,00 80 , 00 88,00 95 , 00 97,00 98,00 96,00 89,00 103,01 12,04 7,27 

012 droge bijproducten 1,50 0,00 73,00 82,00 90,00 97,00 99,00 100,00 98,00 91,00 105,01 12,04 7,27 
013 diesel 1,50 o,oo 71, 00 80,00 88,00 95,00 97,00 98,00 96,00 89 , 00 103,01 13 ,80 
014 kadavers opladen 1,50 0,00 71, 00 80,00 88,00 95,00 97,00 98,00 96,00 89,00 103,01 16,81 
015 elektromotor (mengen) 1,50 0,00 54,00 68,00 76,00 86,00 86,00 82,00 75,00 0,00 90,14 6,02 - - 0,58 

Geonoise VS.24 26-9-2006 11:22:16 



Akoestisch onderzoek Wet milieubebeer 
Van de Veldenweg 4; directe hinder; LArLT 

Hodel:Directe hinder -LAr,LT- sept. 2006 - Wet milieubeheer gewijdgd september 2006 - Van de Veldenweg 4 te Diessen 
Gl:oep :hoofdgroep 
Lijst van Puntbronn.en, voor rekenmethode Induatrielawaai - IL 

M & A Milieuadviesbureau 
september 2006 

!d Omschrijving Roogte Maaiveld Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr lk Lwr 2k Lwr 4k Lwr Bk Lwr Totaal Cb(O) Cb(A) Cb(N) 

-----------------------------002 Kadaverkoeling 1,50 0,00 54, 70 58,70 58,90 60, 50 55,10 47,70 40,10 30,00 65,33 0, 0 0 0,00 0,00 
003 Vee laden/lossen 1,50 0,00 57,00 68,00 76,00 80,00 84,00 85,00 84,00 75,00 89,99 9,03 4,26 7,27 
004 Vee laden/lossen 1,50 0,00 57,00 68,00 76,00 80,00 84,00 85,00 84,00 75,00 89, 99 9,03 4,26 7,27 
005 Oitlaat luchtwasinstallatie 9,10 o.oo 57,50 65,20 70,80 76,40 75,00 77, 10 76,60 73,60 83,25 0,00 o.oo 0,00 
006 Uitlaat luchtwasinstallatie 9,10 0,00 57,50 65 , 20 70,80 76,40 75,00 77, 10 76,60 73,60 83,25 0,00 0,00 0,00 

007 Uitlaat luchtwasinstallatie 7,40 0,00 57,50 65,20 70,80 76,40 75,00 77,10 76,60 73,60 83,25 0,00 0,00 o.oo 
008 Uitlaat luc;htwasinstallatie 7,40 0,00 57,50 65,20 70,80 76,40 75,00 77,10 76,60 73,60 83,25 0,00 0,00 o.oo 
009 Mestoppompen l., 50 0,00 73,00 82,00 90,00 97,00 99,00 100,00 98,00 91,00 105,01 6,81 --
010 Silo vullen l,SO o.oo 73,00 82,00 90,00 97,00 99,00 100,00 98,00 91,00 105,0l 12,04 7,27 
011 natte bijproducten 1,50 o. 00 71,00 80,00 88,00 95,00 97 , 00 98,00 96,00 89,00 103,01 12,04 7,27 

012 droge bijproducten l , 50 0,00 73,00 82,00 90,00 97,00 99,00 100,00 98,00 91,00 105,01 12,04 7,27 
013 diesel l , 50 0,00 71,00 80' 00 88, 00 95,00 97,00 98,00 96,00 89, 00 103,01 13, 80 
014 kadavers opladen 1,50 0', 00 71,00 80,00 88,00 95,00 97 , 00 98,00 96,00 89,00 103,0l 16,Bl 
015 e1ekr.romotor (mengen) l,50 0, 00 54,00 68,00 76,00 86,00 86,00 82,00 75,00 0,00 90, 14 6,02 -- 0,58 

Geonoise VS . 24 26 - 9-2006 11:22 : 16 



Akoestisch onderzoek Wet milieubeheer 
van de Veldenweg 4; directe hinder ; LArLT 

Model:Direct:e hinder -LAr,LT· sept. 2006 · Wet milieubeheer gewijzigd september 2006 - Van de Veldenweg 4 t:e Diessen 
Groep:hoofdgroep 
Li)st van Mobiele bron. voor rekenmethode lndustriel awaai - IL 

Id Omschri jving Lw . 53 Lw. 125 Lw 250 Lw. 500 Lw. lk 

M & A Milieuadviesbureau 
september 2006 

Lw. 2k Lw. 4k Lw. Totaal 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A vrachtwagen (nat:te /droge bijprod .) 71,00 80,00 IJ8,00 95,00 97,00 98,00 96,QO 103,01 
B vrachtwagen (brok.ken) 71,00 80,00 H8,00 95,00 97 .00 98,00 96,00 103,01 
c Vrachtwagen (mest) 71,00 80,00 118,00 95,00 97,00 98,00 96,00 103,01 
0 Vrachtwagen (zuur) 71,00 80,00 118, 00 95,00 97,00 98,00 96,00 103,01 
E Vrachtwogen (propaan) 71,00 80,00 ll8 , 00 95,00 97,00 98,00 96,00 103,01 

G Personenauto 58,00 67,00 ·;5 ,00 82,00 84,00 85,00 83,00 90,01 
F Vrachtwagen (varkens) 71,00 80,00 88,00 95,00 97,00 98,00 96,00 J.03,01 
K vorkheftruck (elec) 54,00 68,00 76 ,00 86,00 86,00 82,00 75,00 90,14 
H Vrachtwagen (diesel) 71,00 80,00 F8,00 !!5,00 97,00 98,00 96,00 103,01 
I vrachtwagen (kadavers) 71,00 80,00 E 8, 00 95,00 97,00 98.00 96,00 J.03,01 

J Tractor 68,00 77,00 ES ,00 92 .. 00 94,00 95 ,00 93,00 100,01 

Geonoise VS.24 26-9-2006 11:22 :16 



Akoestisch onderzoek Wet milieubeheer 
Van de Veldenweg 4; directe hinder; LArLT 

Model:Directe hinder -I.Ar.LT- sept. 2006 - Wet milieubeheer gewijz.igd september 2006 - Van de Veldenweg 4 te Diessen 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Mobiele bron. voor rekeomethode Industrielawaai - IL 

Id Omschrijviog AaotallO) Aaotal (A} Aantal (N) Lengte Aant.puntb Cb(O} Cb(A) 

M & A Milieuadviesbureau 
September 2006 

Cb(N) ISO H HOef. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Vrachtwageo (oatte /droge bi)prod.} 6 6 -- 136, 81 6 26,42 21,65 -- l,SO Relatief 
B Vrachtwagen (brokkenl 2 2 -- 108, 34 s 31,41 26,U -- 1,50 Relatief 
c Vrachtwagen (mestl 10 -- -- 154,92 7 24,33 -- -- 1,50 Relatief 
0 Vrachtwageo (zuur) 2 -- -- 63,30 3 31,53 -- -- 1,50 Relatief 
E Vrachtwagen (propaao) 2 -- -- 32,68 2 32,64 -- -- l,50 Relatief 

G Personeoauto 20 4 4 JS, 45 2 25.30 27.51 30.52 0,75 Relatief 
F Vra.chtwagen (varkens) 4 4 4 157,58 7 28.2-t 23,47 26.48 l,50 Relatief 
K vorkbeftruck (elec) 4 -- -- 105,61 5 28,51 -- -- 1,50 Relatief 
H Vrachtwagen (diesel) 2 -- -- 63,36 3 3.1, 52 -- - - 1,50 Relatief 
1 Vrachtwagen (kadavers) 2 -- -- 30,27 2 35,98 -- -- 1,50 Relatief 

J Tractor 4 -- -- 57,92 3 28,90 -- -- l.50 Relatief 

Geonoise VS . 24 26-9-2006 11:22:16 



Akoestisch onderzoek Wet milieubeheer 
Van de Veldenweg 4; directe hinder; LArLT 

Model:Directe hinder -LAr,LT- sept:. 2006 - Wet mi1.ieubeheer gewijzigd september 2006 - Ven de Veldenweg 4 te Diessen 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 

M & A Milieuadviesbureau 
september 2006 

Id Omschrijvi.ng Hoogte Maaiveld HDef. Cp Re!l. 31 Retl. 63 F.efl. 125 Refl. 250 Refl. sco Refl. lk ReH. 2k Refl. 4k 

---------·---------------------------------------- -- ---------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------
001 Stal 3,00 o.oo Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 o,eo 0,80 0,80 0.80 
002 seal 3,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
003 Stal 3,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 , 80 0,80 
004 stal 4,50 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 ,80 0,80 0,80 
005 stal 4,00 0,00 Re1.at:ief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

006 seal 4,SO 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
007 seal 4 ,00 o.oo Relati~f 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
008 loods 6,00 o.oo Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 ,80 0,80 0,80 
009 Van de Veldenweg 4 7,00 o.oo Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
oio Toekomstweg 6 7,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0 ,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

011 T.oekomstweg 4 7,00 0,00 Relatief' 0 dB 0,80 0,80 0,80 0.80 0,80 0,80 0,80 0,80 
012 Toekomstweg ~ 5,00 0 ,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0.00 o.eo 0,80 0,80 0,80 
013 Toekomstweg 4 5,00 0,00 Relat-ief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0.80 0.80 
014 stal aeersewes 7,00 0,00 RelCltief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0 ,80 0,80 0,80 
015 seal Beerseweg 7,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0.80 0,80 0,80 

016 Ansbaltweg 6 7,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0.80 0,80 0,80 0,80 0 , 80 
017 mestsilo 6,00 o.oo Relet:ief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0 , 80 0,80 0,80 0,80 0,80 

Geonoise VS.24 26-9-2006 11:22:16 



Akoestisch onderzoek Wet milieubeheer 
Van de VeJ.denweg 4; clirecte hinder; LArLT 

Model :Directe hinder - I.Ar.LT- sept . 2006 • Wet milieubeheer gewijzigd september 2006 - Van de Veldenweg 4 ce Diessen 
Groep:hoofd9roep 
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Indus trielawaai - IL 

Id Reil. Bk l<oppell Gekoppeld i tem • omschrijving l Koppel2 Gekoppeld item · omschrijving 2 

001 0,80 -- -- -- --
002 0,80 -- -. -- . -
003 0,80 -. -. -- . -
004 0,80 -· -. -- .. 
005 0,80 -- -- -- .. 

006 0,80 . . -. -- .. 
007 0,80 . . -· -- .. 
008 0,80 -. -. . - . -
009 0,80 -- -· -- .. 
010 0,80 . - .. -- .. 

Oll 0,80 -· -. ·- ·-
012 0,80 -. -· . - --
013 0 , 80 -- -. -- . -
OH 0,80 -- -. -- ·-
015 0,80 -- -. -- --
016 0,80 .. -- -- . -
017 0,80 - . -. -- .. 

Geonoise VS.24 

M & A Milieuadviesbureau 
september 2006 

X- 1 Y-1 

374,91 470, 73 
492,36 644,37 
439,18 560 , 98 
384,52 4 70, 4 3 
452 ,22 497 , 52 

412 ,14 644. 92 
474. 34 498,08 
508 , 72 568,96 
534, 18 608,67 
918.25 540,06 

917. 92 848,97 
891,04 907,68 
935,03 853,63 
871, 13 1221,37 
74.1, 42 1244,36 

178,79 1182,39 
383 , 94 662,28 

26 - 9-2006 11:22:16 



Akoestisch onderzoek Wet milieubeheer 
Van de Veldenweg 4; directe hinder; LArLT 

Hodel10irecte binder -I.Ar.LT- sept . 2006 - Wet milieubebeer gewijzigd september 2006 - Van de Velde~weg 4 te Oiessen 
Groep:hoofdgroep 
Lijsi:. van Scherman, voor rekenmethode Industrielawaai - TL 

M & A Milieuadviesbureau 
september 2006 

Id Omschrijving ISO B ISO maaiveldhoogte HDef. Cp Zwevend Refl.L 31 Re!1.L 63 Refl.L 125 Refl.L 250 Refl.L 500 

001 
002 
003 
004 

nok stal 
nok. stal 
nok. stal 
nok. stal 

Geonoise VS .24 

8,70 
8,70 
7,10 
7,10 

0,00 Relatief 
o,oo Relatiet 
o,oo Relatief 
0 , 00 Relatief 

2 dB 
2 dB 
2 d9 
2 dB 

F 
F 
p 
F 

0,80 
0,80 
0,80 
0,80 

0,80 
0,80 
0 ,80 
0 , 80 

0.80 
0.80 
0.80 
0,80 

0,80 
0,80 
0,80 
0,80 

0.80 
0,80 
0,80 
0,80 

26-9-2006 11:22:16 



Akoestisch onderzoek Wet milieubeheer 
Van de Veldenweg 4; directe h inder; LArLT 

Model:Oirecte hinder -LAr,LT- sept. 2006 - Wet milieubeheer gewijzigd september 2006 - van de Veldenweg 4 te Diessen 
Groep:hoofdgroep 
Lijst. van Schermen, voor rekenmethode .tndustrielawaai - IL 

ld Reil.L lk Refl.L 2k Re!l . L 4k Refl . L 8k Refl. R 31 Refl.R 63 Refl.R 125 Refl.R 250 Refl.R 500 Refl .R lk 

M & A Milieuadviesbureau 
september 2006 

1l:efl.R 2k Refl.R 4k Refl.R 8k 

---- ------ --------------------- -- --- -------------------------------- ---------~--------- - ------------------------------------------------------------------------------------
001 0,80 0,80 0,80 0.80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 o.so 0.80 0,80 0,80 
002 0,80 0,80 0,80 0,80 0.80 0.80 0.80 0,80 0,80 0.00 0.80 0.80 0,80 
003 0,80 0.80 0.80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
004 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

Geonoise VS.24 26-9-2006 11:22:16 



Akoestisch onderzoek Wet milieubeheer 
Van de Vel denweg 4; directe hinder; LArLT 

Model 1Directe binder - LAr .i:.T- sept. 2006 • Wet m.ilieubeheer gewijzi gcl september 2006 • Van de Veldenweg 4 te Diessen 
Groep: hoofdgroep 
!.i j a t van Bodenqebieden, voor reken.-nethode lndustrielawaai - lL 

Id Omschrijving Bf 

001 Van de Veldenweg 0,00 
002 Erfgrens 0 , 00 
003 Er.fgr ens 0,00 
004 Erfgrens 0,00 
oos erfgrens 0,00 

b06 verha rd terreio 0,00 
b07 verha rd terreio 0,00 
bOB verhard terreio o.oo 
b09 verhard terrein o.oo 
blo verhard terrein o.oo 

Geonoise VS . 24 

M & A Milieuadviesbureau 
september 2006 
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Akoestisch onderzoek Wet milieubeheer 
Van de Veldenweg 4; directe hinder; LArLT 

Model:Direct:e hinder -LAr.LT- sept . 2006 - Wet milieubeheer gewijzigd september 2006 - Van de Veldenweg -t te Diessen 
Groep :hoofdgroep 
Lijst van Ontvanger&, voor rekenmetbode Industrielawaai - IL 

rd Omschrijvin9 Maaiveld Hoogte definitie Hoogte A Roogte B 
---------------------------
001 Toekomstweg 6 
002 Toekoms t "'e9 4 
003 Ansbaltwe.g 6 
004 referentiepunt. op 100 m 
005 referentiepunt op lCiO m 

006 referentiepunt op 100 m 
007 referentiepunt op 100 m 

Geonoise VS.24 

0 ,00 Relatief 
o,oo Relat:ief 
0,00 Re1atief 
0,00 Relatief 
0,00 Relatief 

0,00 Relatief 
0,00 Relatief 

2,00 
2,00 
2,00 
2 ,00 
2,00 

2 ,00 
2,00 

5,00 
5,00 
5,00 
5', 00 
5,00 

5,00 
5,00 

M & A Milieuadviesbureau 
september 2006 

Hoogte C Hoogte D Hoogce E Hoogte F Gevel 

010 
Oll 
016 

26-9-2006 11:22:16 



Akoestisch onderzoek Wet milieubeheer 
Van de Veldenweg 4; d.irecte hinder; LArLT 

Hodel 1Dir ecte hinder -Ll\r,LT· sept . 2006 - Wet milieubeheer gewijzigd september 2006 - van de Veldenweg • te Oiessen 
Groep :hoofdgroep 
Lijst van Ontvangers , voor rekenmethode Industrlelawaai - IL 

!d 

001 
002 
003 
004 
005 

006 
007 

Geonoise VS . 24 

Geen reflectie item - omscbrljving 

Toel<omst1o:e9 6 
Toel<omstweg 4 
Ansbaltweg 6 

M & A Milieuadviesbureau 
september 2006 

26-9-2006 11:22 : 16 



Akoestisch onderzoek Wet milieubeheer M & A Milieuadvi esbureau 
september 2006 Van de Veldenweg 4; directe hinder; LAmax 

Model: Directe hinder -!.Amax- sept. 2006 
Lijst van model eigenschappen 

Model eigenschap 

Omschrijving 
Verantwoordel i jke 
Rekenmethode 
Modelgrenzen 

Aangemaaltt door 
Laatst ingezien door 
Model aangemaakt met 

Originele database 
Originele omschrijving 
Gelmporteerd door 

Definitief 
Definitief verklaard door 

Meteorologische correctie 
Standaard bodemfactor 
Absorptie standaardeo 
Luchtdemping (dB/km) 
Detailniveau resultaten ontvangers 
Detsilniveau resultaten grids 
Rekenoptimalisatie aan 

Alle getoonde dS-waardeo zijn A-gewogen 

Geonoise VS.24 

Directe hinder -LAmax- sept. 2006 
Astrid 
IL 
(0,00, 0,00) - (1000,00, 1000,00) 

Ast-rid op 30-8-2006 
Astrid op 26-9-2006 
Geonoise VS.24 

Ni et van toepaHing 
Niet van toepassing 
Ni et van toepassing 

Ni et van toepaasing 
Ni et van toepassing 

Toepassen standaard, S,O 
0,9 
HMIU-II.8 
0,02 0,07 0,25 0,76 l,6l 2,86 6,23 19,00 6~.40 
Bronresulteten 
Groepsreaultaten 
Nee 

26-9-2006 11:43:46 



Akoestisch onderzoek Wet milieubeheer 
Van de Veldenweg 4; directe binder; LAmax 

~lodel:Directe hinder · !..Amax- sept . 2006 - Wet milieul:leheer gewijzigd september 2006 - Van de Veldenweg 4 te Oiessen 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmetbode Industrielawaai - IL 

M l< A Milieuadviesbureau 
september 2006 

Id Omschrijving Hoogce Maaiveld Ilwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr SOO Lwr lk Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Cb(O) Cb(A) Cb(Nl 

-------------- - - ------- ---- ---- ---- --- -- - ------- ---------------- -- ---------- -- --------- - -- ---- --------- - --------------- ~---- - -- ------------ ---- --- -- ----- - ------------------
002 Kadaverkoeli,ng 1,50 0,00 59,70 63' 70 6!, 9 0 65,SO 60,10 52,70 45, 10 35,00 70,33 0,00 0,00 o.oo 
003 Vee laden/lossen l,50 0,00 77,00 88,00 96, •JO 100,00 104,00 105,00 104' 00 95 ,00 109,99 9,03 4,26 7,27 
004 Vee laden/lessen l,50 o.oo 77,00 88,00 96, I) () 100,00 104 '00 105,00 10<1. o·o 95.00 109,99 9,03 4,26 7,27 
005 Oitla·at luchtwasinstallatie 9,10 o.oo 59 _, so 67,20 72, ll O 78,40 77,00 79,10 78,60 75,60 85,25 0,00 0,00 0,00 
006 Uitlaat luchcwasinstallatie 9,10 0,00 59,50 67,20 72, BO 78,40 77,00 79,10 78,60 75,60 85,25 0 ,0 0 0,00 0,00 

007 Uitlaat luchtwasinstallatie 7,40 0,00 59,50 67,20 n. ao 78 . 40 77,00 79, 10 78,60 75,60 85, 25 0,00 0,00 0,00 
008 Uitlaat luchtwasinstallatie 7 , 40 o.oo 59,50 67,20 72,llO 78,40 77.00 79,10 78.60 75,60 85,25 0,00 0,00 0,00 
009 Mestoppompen l,50 0,00 78,00 87,00 95,00 102,00 1 04,00 105,00 103,00 96,00 110' 01 6,81 --
010 Silo vullen l,50 0 ,00 78,00 87,00 95,00 102,00 104,00 105,00 103.00 96,00 110,01 12, 04. 7,27 
011 natte bijproducten 1,50 0,00 76,00 85,00 93,00 100,00 102, 00 103,00 101 , 00 94,00 108,0l 12,04 7,27 

012 droge bijproduoten l,50 0,00 79,00 87,00 95,00 102,00 104,00 105,00 103.00 96 , 00 110,0l l.2, 04 7,27 
013 diesel 1,50 0,00 76,00 85,00 93,'oo 100,00 1 02,00 103,00 101,00 94,00 108,01 13,80 
014 kadavers opladen 1,50 0,00 76 , 00 85 , 00 93,00 100,00 1 02.00 103 , 00 101,00 94,00 108 , 0l 16,81 
015 elektromotor (mengen) 1,50 0,00 59,00 73,00 81,00 91,00 91,00 97,00 90,00 0,00 95 , 14 6,02 -- 0,58 

Geonoise VS.24 26-9-2006 11:39:22 



Akoestisch onderzoek Wet milieubeheer 
Van de Veldenweg 4; directe hinder; LAmax 

Model,Oirecte hinder -I.Amax- sept. 2006 - Wet milieubeheer gewijzigd september 2006 - Van de Veldenweg 4 te Oiessen 
Groep,hoofdgroep 
Lijst van Mobiele bron. voor rekenmethode Industrielawaai - IL 

Id Omschrijving 1.iw. 63 Lw. 125 LW. 250 Lw. 500 

A Vrachtwagen (natte /droge bijprod.) 76,00 85,00 93,00 100,00 
8 Vrachtwagen (broltken) 76,00 85,00 93 ,00 100,00 
c Vrachtwagen (mest) 76,00 85,00 93,00 100,00 
0 Vracbtwagen (zuur) 76,00 85,00 93,00 100,00 
E vrachtwagen (propaan) 76,00 85,00 93,00 100,00 

G Personenauto 63,00 72,00 80,00 87,00 
F Vrachtwage.n (varkens) 76,00 85,00 93,00 100,00 
K vorkheftruck (elec) 59,0Q 73,00 81,00 91. 00 
u Vrachtwagen {diesel) 76,00 85,00 93,00 100,00 
l Vr:achtwagen (,kadaversl 76,00 85,00 93,00 100,00 

J Tractor 73,00 82,00 90,00 97,00 

Geonoise VS . 24 

Lw. lk 

102,00 
102,00 
102,00 
102,00 
102,00 

89,00 
102,00 

91,00 
102,00 
102, 00 

99,00 

M & A Milieuadviesbureau 
september 2006 

Lw. 2k Lw. 4k Lw. Totaal 

103,00 101,00 108,01 
103,00 101,00 108,01 
103,00 101,00 108,01 
103,00 101,00 108,01 
103,00 101,00 108,01 

90,00 88,00 95,01 
103,00 101,00 108,01 

87,00 80,00 95, 14 
103,00 101,00 108 , 01 
103,00 101,00 io9,01 

100,00 98,00 105,0l 

26-9-2006 11:39:22 



Van de Veldenweg 4, Diessen M & A Milieuadviesbureau 

Bijlage 2b : Invoergegevens indirecte hinder 



Akoestisch onderzoek Wet milieubeheer 
Van de Veldenweg 4; indirecte binder 

M & A Milieuadviesbureau 
september 2006 

Model: lndirecte hinder -sept. 2006-
Lijst van model eigenschappen 

Model eigenschap 

Omschri jvi.ng 
Verantwoordelijke 
Rekenmethode 
Hodelgrenzen 

Aangcmaakt door 
Laatst ingezien door 
Model aangemaakt met 

origlnele database 
Originele omschrijving 
Ceimporteerd door 

Dofinitief 
Dcf initief verklaard door 

Standaard bodemfactor 
Zichtlloek 
Maximum aantal reflecties 
Luchtdemping 
Luchtdemping (dB/km) 
Meteorologische correctie 
CO waarde 
Oetai.lniveau resultaten ontvangers 
Detailniveau resultaten grids 
Rekenoptimalisatie aan 

Alle getoonde dR-waarden zijn ~-gewogen 

Geonoise VS . 24 

Indi.recte hinder - sept. 2006-
Asttid 
RMV-2002 
(Sl,84, 2?3,99) - (102'1,6l , U6S.Ol) 

Astrid op 31-8-2006 
Astrid op 26·9·2006 
Geonoise VS.24 

Niet 
Ni et 
Ni et 

Ni et 
Ni et 

l,00 
2 
l 

van toepasaing 
van toepaBBing 
van toepassing 

van toepaseing 
van toepaesing 

Standard RM\1'02-SRM II 
0.001 o,oo; l,oo; 2,00; 4,0o; lo,oo : 23,00, sa.oo 
Standard RMV 0 02-SRM II 
3,50 
Bronresultaten 
Groepsresultaten 
Nee 

26-9-2006 11:43 : 29 
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Akoestisch onderzoek Wet milieubeheer 
Van de Veldenweg 4; indirecte hinder 

MOdel:lndirecte hinder -sept. 2006-
Groep:hoofdgroep 
Lij&t van Wegen, voor rekenmethode Wegverk.eerslawaai - RMV - 2002 

Id Omschrijving V(MR) V(LV) V(MVJ V(ZV) 

Weg van de Veldenweg 80 80 80 80 

Geonoise VS.24 

M & A Milieuadviesbureau 
september 2006 

lntenaiteit \Int. (D) \Int. (N) 'MR(D) \LV(D) \MV(D) \ZV(D) \MR(N) 'LV(N) \MV(N) \ZV(N) 

0,00 

26-9-2006 11:41:48 



Akoestisch onderzoek Wet milieubeheer 
Van de Veldenweg 4; indirecte hinder 

Model:Indirecte hinder -sept. 2006-
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMV-2002 

Id MR(D) LV(D) MV(P) 

Weg 1,67 

Geonoise VS.24 

ZV(D) 

1 , 83 

MR(!\) LV(N) MV(N) 

0,50 

M & A Milieuadviesbureau 
september 2006 

ZV(N) Wegdek 

0,25 *Fijn 

26-9-2006 11:41:48 



Van de Veldenweg 4, Diessen M & A Milieuadviesbureau 

Bijlage 3a : Rekenresultaten LAr,LT 



Akoestisch onderzoek Wet milieubeheer 
Van de Veldenweg 4; directe hinder; LArLT 

M & A Milieuadviesbureau 
september 2006 

Model : Directe hinder - L.Ar,LT· sept . 2006 - Wet milieubeheer gewi jzigd septeml>er 2006 - Van de Veldenweg 4 te Diess 
en 
Bijdrage van hoofdgroep op alle ontvangerpunten 
Rekenmethode lndustrielawaai - lL; Periode: Alle perioden 

Id Omschrijving 

001 A Toekometweg 6 
001-B Toekomstweg 6 
002- A Toekomstweg 4 
002-B Toekomstweg 4 
003=.A Ansbaltweg 6 

003 B Ansbaltweg 6 
00'1-A referentiepunt Op 100 m 
004-B referentiepunt op 100 m 
005-A referentiepunt op 100 m 
oo5=:a referentiepunt op 100 m 

006 A referentiepunt op 100 m 
006-B referentiepunt op 100 m 
007-.A refer-entiepunt op 100 m 
007=B referentiepunt op 100 m 

Alle getoonde dS-waarden djn A-gewogen 

Geonoise VS.24 

Hoogte 

2,0 
5,0 
2 . 0 
5,0 
2,0 

5,0 
2,0 
5 , 0 
2,0 
5,0 

2,0 
s,o 
2,0 
5,0 

Dag .Avond Nacht Etmaal Li 

26,l 25,7 20,7 30,? 53,7 
27,7 26,9 22,0 32,0 54., 4 
31,7 32,8 22, '1 37,8 52. 9 
32,5 33,6 23,3 38,6 53,4 
27,8 29,7 19,7 34. 7 49,9 

28,4 30,4 20,5 35,4 50,3 
31,0 31,9 28,6 38,6 49,5 
32' !I 33,4 30,7 4 0,7 50,7 
33,3 36,) 28,l 41,l 53,3 
34.6 37,2 29,6 42,2 55,2 

33,3 32,3 28,7 38,7 62,0 
35,2 34,l 30,4 40 ,~ 62,8 
46,4 46, 1 37,3 51,1 65,2 
48,0 47,6 39,0 52,6 65,S 

26-9-2006 11:24:43 



Akoestisch onderzoek Wet milieubeheer 
Van de Veldenweg 4; directe hinder; LArLT 

M & A Milieuadviesbureau 
september 2006 

Model' Directe hinder -I.Ar.LT- sept. 2006 - Wet: milieubeheer gewijzigd september 2"006 - Van de Veldenweg 4 te Diess 
en 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 001_8 - Toekomstweg 6 
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden 

Id Omschrijving Hoogt.e 

OlS 
p 
010 
A 
008 

012 
007 
009 
006 
oos 

011 
B 
014 
003 
c 

013 
002 
004 
H 
D 

.r 
E 
G 
I 
K 

Total en 

elelttromotor (mengen) 
Vrachtwagen (varkens} 
Silo vullen 
vrachtwagen (natte /droge bijprod.) 
Uitlaat luchtwasin~tallatie 

droge bijproducten 
Uitlaat luchtwasin'stallatie 
Mestoppompen 
Uitlaat luchtwasinstallatie 
Uitlaat luohtwasinstallatie 

natte bijproducten 
vraohtwagen (brokken) 
ltadavers opladen 
Vee laden/lessen 
Vrachowagen (meat) 

diesel 
Kadaverkoeling 
Vee laden/ lessen 
Vrachtwagen (diesel) 
Vrachtwagen (zuur) 

Tractor 
Vrachtwagen (propaan) 
Personenauto 
Vracbtwagen (kadavers) 
vorkheftr\lck [elec) 

Alle getoonde dB-waarden zijn A- gewogen 

Geonoise VS.24 

l,5 
l,5 
l,5 
1., 5 
7,4 

1,5 
7,4 
1,5 
9,l 
9,l 

1,5 
1,5 
1,5 
1.5 
1,5 

1,5 
l,5 
1,5 
1,5 
l,5 

l, s 
1,5 
0,7 
1,5 
1,5 

Da,g 

lO, 6 
13,6 
15,3 
1 4' , l 
13,6 

13,8 
12,9 
22,7 
12.2 
11,5 

11 ,7 
10,l 
18,4 
6,5 

17,7 

14., 4 
2,4 

- 0,6 
9,5 
8,6 

7,1 
5,9 
0,5 
2,5 

-2,2 

27,7 

Avond 

18,4 
20,0 
18,8 
13,6 

18,6 
12,9 

12,2 
ll,S 

16,5 
14,9 

11.2 

2,4 
4,2 

-1,8 

26,9 

Nacbt. Etmaal 

16,l, 
15,4 

13,6 

12,9 

12,2 
11,S 

8.2 

2,4 
l,2 

-4,8 

22,0 

26,1 
25,4 
25,0 
23,8 
23,6 

23,6 
22,9 
22,1 
22,2 
21,5 

21,5 
l.9, 9 
18,4 
18,2 
17,7 

1.4. 4 
lZ,4 
1.1, 2 
9,5 
8,6 

?,l 
5,9 
5,2 
2,5 

-2 .2 

32,0 

Li 

21,0 
46,l 
31.. 6 
44,1 
17.l 

30,2 
1'6, 5 
33,9 
15,8 
15,1 

28,l 
4.5, 8 
39, 4 
19, 8 
46,2 

3~. 4 
6,6 

1.2,8 
45 , 2 
44,3 

40,l 
42,7 
30,0 
42,6 
30,6 

54,4 

Cm 

4,4 
4,2 
4,3 
4 ,2 
3,5 

Al. 3 
3,6 
4,4 
3,5 
3,6 

4,2 
4,2 
4,4 
~' 2. 
4,2 

4 • .i 
4,2 
4,2 
4,2 
4,3 

26-9-2006 11:37:44 



Akoestisch onderzoek Wet milieubeheer 
Van de Veldenweg 4; directe hinder; LArLT 

M & A Milieuadviesbureau 
september 2006 

Model: Directe hinder -LAr ,.LT- sept. 2006 - Wet milieubeheer gewijzigd september 2006 - Van de Veldenweg 4 te Diess 
en 
Bijdrage va.n hoofdgroep op ontvangerpunt 002_9 - Toekomstweg 4 
Rekenmetbode Indu.strielawaai - IL; Periode ' Alle perloden 

ld Omschrijving Hoogte 

010 
012 
011 
OlS 
009 

004 
A 
F 
003 
008 

001 
006 
005 
B 
c 

01.4. 
Ol.3 
002 
H 
1l 

J 
G 
E 
K 

Totcalen 

Silo vullen 
droge bijproducten 
natte b jproducten 
elektromotor (mengen) 
Mest:oppompen 

Vee laden/lossen 
VrachtWC1geo (natte /droge bijprod .) 
Vrachtwagen (varkens) 
Vee laden/lossen 
Uitlaat luchtwasinstallatie 

Uitlaat luchtwas:lnstallatie 
Uitlaat luchtwasinstallatie 
uiclaat luchtwasinstallatie 
Vrachtwagen (brokken) 
Vrachtwagen (mest) 

1-.adavers opladen 
diesel 
Kadaverkoeling 
Vracl1twagen (diesel} 
Vrachtwagen ( zuur·) 

Tract.or 
Personenauto 
Vrachtwagen (propaan) 
vorkheftruck (elec) 
v.,.achtw ~~ (kad.;!.ve~s} 

Alle getoonde dB-waarden zijn A- gewogen 

Geonoise VS.24 

1 , 5 
l,5 
LS 
l,S 
1,5 

1,5 
1,5 
l,5 
l,5 
7,4 

7,4 
9,1 
9,1 
l,S 
1,5 

l,5 
1,5 
l,S 
1,5 
1,5 

l,5 
0,1 
l.,S 
1,5 
l ~~ 

Dag 

24,3 
23,8 
21,9 
a.o 
29,2 

12,1 
14,7 
12, 5 
12,4 
11,2 

10,6 
l.0,2 

9,8 
8,l 

l.6, l 

16,l 
ll,l 
-1, 6. 
4,S 
4,4 

4,4 
-1 ,9 
2,8 
0,4 

- 0,5 

32,5 

Avond 

29,0 
28,6 
26,7 

17,5 
l.9,5 
17,2 
17,2 
l.l,2 

10,6 
10,2 

9,8 
12,9 

-1, 6 

-4,2 

33,6 

Nacilt Etmaal 

19,4 

14. 5 

111,2 
l.4. 2 
11,2 

10,6 
10,2 

9,8 

-1 .6 

·7,2 

23,3 

34,0 
33,6 
31,7 
29,4 
29,2 

24,5 
24,S 
24,2 
24,2 
21,2 

20,6 
20,2 
19,8 
l?,9 
l.6,3 

l.6, l 
11, l 

8,4 
4,5 
4,4 

4 ,4 
2,8 
2,8 
0,4 

-u,5 

38,6 

Li 

40,7 
40 , 3 
38,3 
?.4. ~ 
40,S 

26,1 
45, 4 
45,0 
25,8 
15,0 

14,5 
1•1, 0 
13,6 
43,B 
45,0 

37,2 
29,2 

2 • ., 
40,3 
40,3 

3'7,6 
27,8 
39,6 
33,2 
3!1, II 

53,4 

Cm 

d , 4 
4,3 
4,3 
4,3 
3,8 

3,9 
3,8 
3,B 
4,3 
4. 3 

4,3 
4,4 
4,3 
4,) 
4,3 

4,3 
4. "1 
4 ,2 
4,3 
4,3 

26-9-2006 11:37:58 



Akoestisch onderzoek Wet mil i eubeheer 
Van de Veldenweg 4; directe hinder; LArLT 

M & A Milieuadviesbureau 
september 2006 

Model' Directe h i nder -LAr,LT- sept. 2006 - Wet milieubeheer gewijzigd september 2006 - Van de Veldenweg 4 te Diess 
en 
Bijdrage van boofdgroep op ontvangerpunt 003~8 - Ansbaltweg 6 
Rekenmethode Industrielawaai IL; Periode: Alle periaden 

Id Omschrijv~ng Hoogte 

012 
011 
010 
015 
009 

F' 
A 
004 
003 
005 

006 
007 
008 
B 
c 

014 
0 13 
002 
H 
I> 

E 
.,J 

K 
I 
G 

Total en 

droge bi j producten 
natte bijproducten 
Silo vullen 
elektromotor (mengenl 
Mescoppompen 

Vraohtwagen (varkensl 
Vraohtwagen (nati:e /droge bijprod.) 
Vee laden/lessen 
Vee laden/lessen 
Uitlaat luchtwasinstallatie 

Uitlsat luchtwasinstallatie 
Uitlaat 1ucbtwasinstallatie 
Uitlaat luchtwa.sinstallat ie 
Vrachtwagen (brokkenl 
Vraohtwagen (mest) 

kad.avers opladen 
diesel 
ltadaverkoeling 
vrachtwagen (diesel) 
Vrachtwagen (zuur) 

Vrachtwagen (propaan) 
Tractor 
vorkheftruck Ce.lee) 
Vrachtwagen (kadavers) 
'Personenauto 

Alle getoonde dB- waarden zijn A-gewogen 

·Geonoise vs. 24 

1 , 5 
1,5 
1,5 
l,5 
1.5 

1,5 
l,S 
l,S 
1,5 
9,l 

9,1 
7,4 
7,4 
l,5 
1,5 

1,5 
l,S 
1,5 
l,S 
l,S 

l,5 
1,5 
l,5 
1,5 
0,7 

Dag Avond 

21,6 
19,6 
18,7 
11,0 
24,0 

10,5 
11,4 
9,4 
8,9 
8,5 

8,4 
8,1 
7,9 
5,2 

14,5 

11,3 
7,4 

-5,6 
-0,6 
-0,8 

-2, l 
- 2. 3 
-3,0 
-5,l 

-10, 7 

28,4. 

26,4 
24,3 
23,5 

15,3 
16,2 
14,L 
13, 6 
8,5 

8,4 
8,l 
7,9 
9,9, 

-5,6 

-1.2, 9 

30,4 

Nacbt Etmaal 

16,5 

12,l 

11,l 
10,6 
8,5 

8,4 
8,l 
7,9 

-5,6 

- 15,9 

20.5 

31,4 
29,3 
28,5 
26,5 
24,0 

22. 3 
21,2 
21,l 
20,6 
18,5 

18,4 
18,l 
17,9 
14,9 
14. 5 

il, 3 
7,4 
4,4 

- 0,6 
-0,8 

-2,l 
- 2,3 
-3,0 
-5 ,l 
-5. 9 

35, 4 

I.i 

38,l 
36,l 
35,2 
21,5 
35,2 

4.3. 2 
4.2. 3 
22,8 
22,4 
12,5 

12,4 
12,2 
12,0 
41 ,0 
43,3 

32,6 
25,7 
-1,1 
35,4 
35,3 

35,1 
31,l 
30,0 
35,4 
19,2 

50,3 

4,4 
4., 5 
4,5 
4,4 
4,4 

4,5 
<,S 
4 ,!! 
4,S 
3,9 

4,0 
4,1 
4,1 
4,5 
4,5 

.. 's 
4,5 
4,5 
4,S 
4,5 

26-9-2006 1 1:38:0~ 



Akoestisch onderzoek Wee milieubeheer 
Van de Veldenweg 4; directe hinder; LArLT 

M & A Milieuadviesbureau 
September 2006 

Model : Directe hinder - LJl.r,LT- sept . 2006 - Wet milieubeheer gewijzigd september 2006 - Van de Veldenweg 4 te Diess 
en 
Bijdra9e van hoofdgroep op ontvangerpunt 004_B - referentiepunt op 100 m 
Relcenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden 

Id 

005 
006 
012 
007 
008 

Oll 
015 
010 
009 
F 

004 
A 
c 
003 
B 

OB 
OJ.A 
002 
E 
II 

D 
J 
K 
G 

Total en 

Omschri)vi ng 

U1tl aat luchtwasinstallati e 
Uitlaat luchtwasinstallatie 
droge bLjproducten 
Uitlaat luchtwasinstallati e 
Uitlaat luchtwasinstallatie 

natte bl j producten 
elektromotor (mengen} 
Silo vullen 
Mestoppompen 
Vracbtwagen (varY.ens) 

Vee laden/lessen 
Vrachtwagen (natte /droge biJprad.) 
Vrachtwagen (meat) 
Vee laden/lossen 
Vrachtwagen (broklten) 

diesel 
kadavers opladen 
Kadaverkoeling 
Vrachtwagen (propaan) 
Vracbcwagen (diesel) 

Vracht wag en I zuur) 
Tractor 
vorkheftruck (elec) 
Personenauto 
Vrac~twngcn o~~do·:~rc} 

Alle gecoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise VS .24 

Hoogte 

9,1 
9,1 
l,S 
7,4 
7,4 

1,5 
1,5 
l,S 
1,5 
l,S 

1,5 
1,5 
1,5 
l,5 
l,S 

l,S 
1,S 
l,S 
1,5 
1,5 

1,5 
1,5 
l,5 
0,7 
l,5 

Dag 

27,l 
24,6 
22 , 6 
21,l 
20,( 

19,8 
13,8 
17,0 
26,5 
12,8 

9,8 
11,8 
17,7 

5,4 
4,6 

11, 4 
8,0 

-4,S 
0,2 

-2,7 

-2,7 
-2,7 
-3,2 

-10,7 
-I, <l 

32,9 

Avond 

27,l 
24,6 
27,4 
21,1 
20,4 

24,6 

21,7 

17 , 6 

14' 6 
16,5 

10 , l 
9,3 

-4,5 

-12,9 

33,4 

Nacht Btmaal 

27,l 
24,6 

21,l 
20,4 

19,3 

14,5 

U,6 

7,1 

-4,5 

-15,9 

30,7 

37,l 
34,6 
32,4 
31,1 
30,4 

29,6 
29,3 
26,7 
26,5 
24,S 

21,6 
2l,5 
17,7 
17,l 
14,3 

ll, 4 
8,0 
5,5 
0,2 

-2,7 

-2,7 
-2,7 
· 3,2 
-5,9 
- ·1,. 

40,7 

Li 

27, 4 
25, 7 
37,8 
23,3 
22,8 

35, l 
22,8 
32,4 
36, 3 
44,4 

22 , 0 
41,7 
45,5 
18,0 
39,6 

28, 9 
28,6 
-0,7 
36,7 
32,7 

32,6 
30,0 
28,8 
18,7 
32,S 

50,7 

Cm 

0,3 
1.1 
3,2 
2,2 
2,4 

),2 
3,0 
3,4 
3 , 0 
3,4 

3,1 
3,5 
),4 
3,6 
3,7 

3,8 
),8 
3,8 
3,9 
3,8 

3,8 
3,8 
3,S 
4,0 
3,9 

26-9-2006 11:38:11 



Akoestisch onderzoek Wet milieubebeer 
Van de Veldenweg 4; directe hinder; LArLT 

M & A Milieuadviesbureau 
September 2006 

MOdel : Directe hinder -LAr,LT- sept . 2006 - Wee milieubeheer gewijzigd september 2006 - van de Veldenweg 4 te Diess 
en 
Bijdrage van hoofdgroep op oncvangerpunt 005_B - referentiepunt op 100 m 
Rekenmethode Industrielawaai - IL; Periode : Al.le perioden 

Id 

010 
006 
007 
005 
008 

A 
F 
013 
012 
015 

B 
009 
c 
011 
004 

OH 
003 
002 
E 
D 

H 
J 
I 
K 
G 

Totalen 

On1achrijving 

Silo vulleo 
Uitlaat luchtwasinstallatie 
Ui tlaat luchtwasinstallati e 
Ui tlaat luchcwasinstallat ie 
Uitlaat luchcwasinstallat ie 

Vrachtwagen (natte /droge bijprod.) 
Vrachtwagen (varkens) 
diesel 
droge bijproducten 
elektron10tor (mengen) 

Vrachtwagen (brokllen) 
Hestoppompen 
Vrachtwagen (mest) 
natte bi jproducten 
Vee laden/lossen 

kadevers oplede·a 
Vee laden/lossen 
Kadnverkoel ing 
Vrachtwagen (propaan) 
Vrachtwagen (zuur) 

Vrachtwagen (diesel) 
Tractor 
Vrachtwageo (kadaveraJ 
vorkhettruck (elec) 
Personenauto 

Alle getoonde dS-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise VS.24 

Hoogte 

1,5 
9, l 
7,4 
9,1 
7,4 

1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 

1,5 
l,5 
1,5 
1,5 
1,5 

l,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 

1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
0,1 

Dag 

31,3 
23,7 
23,3 
23,3 
22,9 

17,0 
14,4 
25,4 
13,0 
6,4 

10,9 
19,7 
18 , 4 

8,2 
6,0 

15,7 
3,9 

-l,6 
6,3 
6,2 

S,4 
4,5 
1,2 

-0,8 
-13,5 

34,6 

Avond 

36,0 
23,7 
23,3 
23,3 
22 , 9 

21,8 
19,2 

17,8 

15,7 

12,9 
lO,B 

8,7 
-1,6 

·15,1 

37,2 

Nacht Eltmaal 

23,7 
23,3 
23,3 
22,9 

16,l 

1.1,8 

7,7 

5,7 
-1,6 

-18, 7 

29, 6 

41,0 
33, 7 
33, 3 
33, 3 
32,9 

26,8 
26,l 
25,4 
22,8 
21,9 

20,7 
19,7 
18,4 
17,9 
17,7 

15, ., 
J.5, 7 

8 ,4 
6,3 
6,2 

5,4 
4,S 
1,2 

- 0,8 
-8,7 

42,2 

Li 

47,l 
25,0 
25,1 
24,6 
24, 7 

47,3 
46,S 
42,7 
28,9 
16, 3 

46,3 
30,4 
46,6 
24,l 
18,9 

36,4 
16,8 

2,3 
42,9 
41,3 

40,5 
36,9 
41,l 
31,6 
15,7 

55,2 

3,9 
1,3 
1 , 8 
l,4 
l,9 

3,9 
3,9 
3,5 
3, 9 
3,9 

3,9 
3,9 
3,9 
3 , 9 
3, 9 

3,9 
3,9 
3. 9 
4,0 
3,6 

3,6 
3 , 6 
3,9 
3,9 
3,8 

26-9-2006 11:38:18 



Akoestisch onderzoek Wet milieubeheer 
van de Veldenweg 4; directe hinder; LArLT 

M & A Milieuadviesbureau 
sept.ember 2006 

Modelo Directe hinder -LAr,LT· sept. 2006 - Wet milieubeheer gewijzigd september 2006 - Van de Veldenweg 4 te Diess 
en 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 006_8 - referentiepunt op 100 m 
Rekenrnethode Jndustrlelawaai - IL; Periode: Alle perioden 

Id 

008 
00'7 
F 
A 
006 

005 
015 
014 
B 
012 

010 
Oll 
c 
009 
H 

D 
003 
013 
;J 

00~ 

002 
G 
E 
I 
!( 

Total en 

Omschrijving 

U~Llaat luchtwas1nstallatie 
Uitlaat luchtwasinstallatie 
Vrachtwagen (v&rkens) 
Vrachtwagen (natte /droge bijprod.) 
Uitlaat luchtwasinstallatie 

Uitlaat luchtwasinstallatie 
elektromotor (mengenl 
kadZlvers opladen 
vrachtwagen (brokken) 
droge bijproducten 

Silo vullen 
natte bijproducten 
Vrachcwagen (meat) 
MesLoppompen 
Vrachtwagen (diesel) 

Vrachtwa9.,.1 (zuud 
Vee laden/lessen 
diesel 
Tractor 
Vee laden/lessen 

Kadaverkoel ing 
Personenauto 
Vrachtwagen (propaan) 
Vrachtwagen (kadaversJ 
vnrlch,.ftrvo:-1< (alee) 

IU.le getoonde dB-waa.rden zijn A-gewogen 

Geonoise VS.24 

Hoogte 

7, 4 
7,4 
1,5 
l,S 
9,l 

9,1 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 

1,5 
l,S 
1,5 
l,S 
l,5 

l,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 

1,5 
0,7 
1,5 
l,5 
l,~ 

Dag 

25,l 
23,5 
21. 4 
23,l 
21,6 

20,0 
13,0 
28,3 
18,4 
18,l 

17,2 
16.8 
25,8 
25,5 
21,4 

21,3 
9,1 

19,5 
19,l 

7,3 

8,2 
12,7 
15,7 
11,7 
0,0 

35, 2 

A.voad 

25,1 
23,5 
26,2 
27, 9 
21,6 

20.0 

23,2 
22,9 

22,0 
21,6 

13,9 

12,0 

B,2 
10,S 

34,l 

Nacht Etmaal 

25,l 
23,5 
23 ,1 

21,6 

20,0 
18,4 

10,9 

9,0 

8,2 
7,5 

30, 4. 

35,l 
33,5 

"·I 3:!,9 
3l, 6 

30,0 
28,4 
28,3 
28,2 
27 ,9 

27,0 
26,6 
25,8 
25,S 
21,4 

21,3 
20,9 
19,S 
19, l 
19, 0 

18,2 
17,5 
15,7 
11,7 

b,U 

40, 4 

Li 

26,S 
25,2 
52,7 
52,6 
23,S 

22,3 
22,8 
48,0 
52. 9 
33,8 

32,8 
32,6 
53,3 
36,l 
55,4 

55,3 
21,5 
36,0 
50,3 
20,l 

11,2 
40,6 
51,3 
50,5 
J7,7 

62,8 

Cm 

1,3 
l,7 
3,1 
3,0 
l,9 

2.3 
3,8 
3.0 
3,l 
3,7 

),6 
3,7 
3,1 
3,8 
2,5 

2,5 
3,4 
2,7 
2,3 
3,8 

3,0 
2,6 
3,0 
2,8 
3,2 

26-9-2006 11:38:24 



Akoestisch onderzoek W.et milieubeheer 
Van de Veldenweg 4; directe hinder; LArLT 

M & A Milieuadviesbureau 
september 2006 

Model: Directe binder - LAr,LT· sept . 2006 - Wet milieubeheer gewijzigd sepc:ember 2006 - Van de Veldenweg ~ te Diess 
e_n 
Sijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 007_B - referentiepunt: op 100 m 
Rekenmethode !ndustrieJ:awaai - IL; Periode: Alle perioden 

Id Omechrijving Hoogte Dag Avond 

012 
015 
Oll 
009 
010 

F 
004 
A 
003 
006 

005 
B 
c 
007 
008 

01.4 
013 
002 
E 
H 

D 
K 
J 
I 
G 

Total en 

droge bijproducten 
elektromotor (mengen) 
natte bijproducten 
Mestoppompen 
Silo vu'l.len 

Vrachtwagen (varkens) 
Vee laden/lossen 
Vrachtwagen (natte /droge bijprod.) 
Vee laden/lossen 
Uitlaat luchtwasiristalla·tie 

Uitlaat luchtwasinstallatie 
Vracbtwageo (brokken) 
vracbtwagen (mestl 
Uitlaat luchtwasinstallatie 
Uitlaat: luchtwasinstallatie 

kadavers opladen 
diesel 
Kadaverkoeling 
Vrachtwagen (propaan) 
Vrachtwagen (diesel) 

Vrachtwagen (zuur) 
vorkhe£truck (elec) 
Tract:or 
Vxachtwagen (kadavers) 
Personenauto 

Alle gecoonde dB -waarden zijn A-gewogen 

Geonoise VS.24 

l,5 
l,5 
1,5 
1,5 
l,5 

1,5 
1,5 
l ,5 
1,5 
9,1 

9,1 
1 ,5 
1,5 
7,4 
7 ,4. 

1,5 
l , S 
l,S 
l.S 
l,S 

1,5 
1,5 
1,5 
l,S 
0,7 

38,9 
3l. 7 
36,9 
45,9 
36,0 

27,5 
26,8 
28,2 
2"6, 0 
22,l 

21,8 
21,9 
31,6 
21,4 
21.0 

26·, 9 
21 , S 
7,2 

13,7 
13,l 

13 ,l 
13, 0 
12, 3· 
10,l 

4,3 

48,0 

43,7 

41, 7 

40,8 

32,3 
31,S 
33,0 
30,8 
22,l 

21, 8 
26,7 

21,4 
21,0 

7,2 

2,1 

47 ,6 

37,l 

29,3 
28,5 

27,8 
22,l 

21,8 

21,4 
21,0 

7,2 

-0,9 

39,0 

4.8, 7 
47,l 
46,7 
45,9 
45,S 

39,3 
38,S 
38,0 
37,8 
32,l 

31,8 
31,7 
31,6 
31,4 
31,0 

26,9 
2l,5 
17 ,2 
13 , ? 
13,l 

13,l 
13,0 
12,3 
10 ,l 

9,1 

52,6 

Li 

53, 4 
40,l 
51,4 
55,0 
50,6 

58,3 
38,3 
57,3 
37.7 
23,9 

23,6 
56,0 
58,3 
23,7 
23,3 

46,7 
39,0 
10,2 
49,3 
48,2 

48,2 
44,2 
44,7 
49,2 
33,3 

65,5 

Cm 

2,5 
2. 4. 
2,5 
2,3 
2,6 

2,5 
2,5 
2,6 
2,6 
l, 8 

1,8 
2,6 
2,S 
2,3 
2,4 

3,0 
3,6 
3,0 
3,0 
3 ,5 

3,5 
2 , 6 
3,6 
3,1 
3,7 

26-9-2006 11:38:32 



Van de Veldenweg 4, Diessen M & A Milieuadviesbureau 

Bijlage 3b : Rekenresultaten LAmax 



Akoestisch onderzoek Wet milieubeheer 
Van de Veldenweg 4; directe hinder; LAmax 

Lllmax tocaal resultaten voor ontvangers 
Model: Directe hinder •l.J\max- sept. 2006 
Groep: hoo!dgroep 

ldentiHcatie 
Ontvan9er 

001 A 
001-8 
002-A 
002-8 
003:A 

003 8 
004-A 
004-B 
005-A 
005:::0 

006 A 
006-B 
007-A 
001:::8 

Geonoise VS . 24 

Omschn.jving 

Toekomstweg 6 
Toekomstweg 6 
Toekomstweg 4 
Toekomstweg 4 
Ansbaltweg 6 

Ansbaltweg 6 
referentiepunc 
re!erentiepunt 
referentiepunl 
referentiepunt 

referentiepunt 
re!erentiepunt 
referentiepunt 
Teferentiepunt 

op 100 m 
op 100 m 
op 100 m 
op 100 m 

op 100 m 
op 100 tn' 
op 100 m 
op 100 m 

Hoogte Dag 

2,0 42,9 
5,0 '<3 ,8 
2,0 u.o 
5,0 41,7 
2,0 38,0 

5,0 38,7 
2,0 42,l 
5,0 44,2 
2,0 47, 3 
5,0 48,3 

2,0 53,7 
5,0 55,6 
2,0 56,l 
5,0 57 ,7 

M & A Milieuadviesbureau 
september 2006 

Avond Nacht 

39,6 39,6 
40,6 40,6 
41,0 41,0 
41,7 41,7 
38,0 37,8 

38,7 38,4 
39,3 39,3 
41, 5 41,5 
47,3 42,9 
48,3 43, 9 

49,4 48,5 
51,l 50,0 
54,4 54,4 
55,9 55,8 

26-9-2006 11:39:52 



Akoestisch onderzoek Wet milieubeheer 
Van de Veldenweg 4; directe hinder; LAmax 

LAmaJ< resultaten per bron/groep voor ontvanger 001_8 - Toekomstweg 6 
Model: Directe binder - I.Amax- sept. 2006 
Groep1 hoofdgroep 

Identificat!.e 
Bron/Groep 

F 
003 
G 
004 
015 

008 
007 
006 
005 
002 

A 
J 
OH 
B 
D 

E 
c 
K 
009 
011 

010 
013 
l 
012 
H 

Geonoise VS.24 

Ornachrij Ying Dag 

Vrachtwagen {varkens) 40,64 
Vee laden/lossen 35,50 
Personenauto 28,59 
Vee laden/lossen 28. 4.4 
elektromotor (mengen) 21,66 

Uitlaat luchtwasinstallat 15,60 
Uitlaat luchtwa&installat 14,92 
UitlaaL luchtwasinstallat 14 ,24 
Uitlaat luchtwasinstallat 13,51 
Kadaverkoeling 7,42 

Vrachtwagen (natte /droge 40,39 
Traccor 38,04 
kadavers opladen 40,18 
vrachtwagen (brokkenl 40,52 
Vrachtwagen (zuur) 42,38 

Vrachtwagen (propaan) u,u 
Vrachtwagen Cmestl 40,83 
vorkheftruck (elec) 27,49 
Mestoppompen 34,50 
oat.to bijproducten 28,73 

Silo vullen 32,30 
diesel 33,23 
Vrachtwagen (kadavers) 40,54 
droge bijproducten 30,83 
Vrachtwagen (die11el) 0,83 

Avond 

40.64 
35,50 
28,59 
28,44 

15,60 
H,92 
14,24 
13,Sl 
7,42 

40,39 

-tO. 52 

28,73 

32,30 

30,83 

M & A Milieuadviesbureau 
september 2006 

Nacht 

40,64 
35,50 
28,59 
28,44 
21,66 

15,60 
14, 92 
14,24 
13,Sl 
7,42 

On 

4' 16 
4,28 
~.25 
4,36 
4,38 

3,53 
3,61 
3,54 
3,62 
4 ,20 

4,16 
4 ,12 
ol, 19 
.q , 11 
4,17 

4, 16 
4,16 
4,22 
4,38 
4,35 

4. )l 
4,18 
4,18 
4,35 
4,17 

26-9-2006 11:40:06 



Akoestisch onderzoek Wet milieubeheer 
Van de Veldenweg 4; directe hinder; LAmax 

LAmax resultaten per bron/groep voor ontvanger 002_B 
Model: Oirecte hinder ·LAmax- sept. 2006 
Groep, hoofdgroep 

Identificatie 
Bron/Groep 

004 
003 
F 
G 
015 

008 
007 
OOG 
005 
002 

A 
J 
OU 
B 
D 

E 
c 
K 
009 
Oll 

010 
013 
I 
012 
H 

Geonoise VS.24 

Omschrijving 

Vee laden/loosen 
Vee laden/loesen 
Vrachtwagen (varkens) 
Personenauto 
elektromocor (mengen) 

Vitlaat luchtwasinstallat 
Uitlaat luchtwasinstallac 
Uitlaat luchtwasinscallac 
Uitlaat luchtwasinstallat 
Kadaverkoeling 

Vrachcwegen (natte / droge 
Tractor 
kadavers opladen 
vrachcwagen (brokken) 
Vrachtwagen (zuurJ 

Vrachtwagen (propaan) 
Vrachtwagen (meat) 
vorl-.heftruck (elec) 
Mescoppompen 
nacce bijproducten 

Silo vullen 
diesel 
Vrachtwagen (kadavers) 
droge bijproduacen 
Vrachtwagen (diesel) 

Toekomotweg 4 

Dag Avond 

H,73 41, 73 
41,45 41,45 
39, 37 39,37 
26,63 26 ,63 
24,98 

13, 15 13,15 
12,62 12,62 
12,22 12,22 
ll,76 11,76 

3, '15 3,45 

39, 62 39, 62 
35,89 
37,94 
39, 35 39,35 
38, 38 

37,49 
38,79 
27,99 
41,05 
38, 94 38,94 

41,29 41,29 
29,87 
37,70 
40,87 40 , 87 
38,38 

M & A Milieuadviesbureau 
september 2006 

Nachc 

41,73 
41,45 
39,37 
26,63 
24,98 

13,15 
12,62 
12,22 
11,76 

3,45 

Cm 

4 ,40 
4,33 
4,33 
4,40 
4,41 

3,82 
3,86 
3,7? 
3,82 
4,2? 

4,33 
4 ,33 
4 ,27 
4 ,33 
4,33 

4,23 
4,35 
4. 34 
4,41 
4,39 

4,36 
4,36 
4,26 
4,39 
4,33 

26-9-2006 11:40:22 



Akoestisch onderzoek Wet milieubeheer 
Van de Veldenweg 4; directe hinder; LAmax 

LJ\max resultaten per bron/groep voor ontvanger 003_8 - 1\nsbaltweg 6 
Mod-:l: Oirecte hinder -LAmax- sept. 2006 
Oroep: hoo!dgroep 

ldentificotie 
Bron/Groep 

004 
003 
F 
015 
G 

005 
006 
007 
008 
002 

E 
014 
J 
B 
A 

D 
c 
009 
o.u 
010 

K 
013 
I 
012 
H 

Geonoise VS . 24 

Omschrij ving Dag 

Vee laden/lossen 38,39 
Vee loden/lossen 37,89 
Vrachcwagen {varkens) 36, 92 
elektromotor {mengen) 22,06 
Personenauto 19,30 

Uitlaat lucbtwasinstallat 10, 52 
Uitlaac luchtwasinetallat 10,41 
Uiclaat luchtwasinstallat 10.05 
Uitlaat lucbtwasinstallat 9,85 
Kad11verkoelin9 -0,58 

Vr11chtwagen (propaan) 32,65 
kadavers opladen 33, 06 
Tractor 28,42 
Vrachtwagen (brokken) 36,41 
vrachtwagen (natte /droge 36.67 

vrachtwagen (zuur) 33, 28 
vracncwagen (meat) 37,02 
Mestoppompen 35, 77 
natte bijproducten 36,61 
Silo vuUen 35,76 

vorkheftruck (el eel 24.78 
diesel 26,17 
Vrachtwagen (kadavers) 33 .Ol 
droge bijproduccen 38,66 
vrachtwagen (diesel) 33 . 57 

Avond 

38,39 
37,89 
36,92 

19,30 

10,52 
10,41 
l0,05 

9,85 
·0,58 

36,41 
36,67 

36,61 
35,76 

38 ,66 

M & A Milieuadviesbureau 
september 2006 

Nacht 

38,39 
37,89 
36, 92 
22, 06 
19,30 

10,52 
10,41 
10,0S 

9,85 
- 0,58 

4,44 
4,47 
4,43 
4 .~3 
4,59 

3,93 
3 ,95 
4,10 
4,12 
4,49 

4,48 
4,49 
4 ,53 
4,46 
4,44 

•• c;i 
4 , 43 
4,43 
4,45 
4,46 

... ,s 
4,54 
4. 49 
4 ,4 4 
4 , 53 

26-9-2006 11:40:28 



Akoestisch onderzoek Wet milieubeheer 
Van de Veldenweg 4; directe hinder; LAmax 

LAmax resultaten per bron/groep voor ontvanger 004_8 - reterentiepunt op 100 m 
Model . Oi recte hinder -I.Amax· sept. 2006 
Groep1 hoofdgroep 

Ident ificati e 
Bron/Groep 

F' 
004 
003 
005 
006 

015 
007 
008 
G 
002 

E 
J 
c 
8 
A 

0 
014 
K 
009 
011 

010 
013 
I 
012 
H 

Geonoise VS.24 

omschri Jvi ng 

Vrachtwagen (varkensl 
Vee laden/lossen 
Vee laden/lossen 
Ui tlaat luchtwasinstallat 
Uitlaat luchtwasinstallat 

elektromotor (mengen) 
Uit.laat luchcwasinstallat 
Uitlaat luchtwasinstallat 
Personenauto 
Kadaverkoeling 

Vrachtwagen (propaan) 
Tractor 
Vrachtwagen (mest) 
Vrachtwagen (brokkenJ 
vrachtwagen (natte /droge 

vrachtwagen (zuur) 
kadavers opladen 
vorkheftruck (el eel 
Mestoppompen 
natte bi3producten 

Silo vullen 
diesel 
Vrachtwagen (kadavers) 
droge bijproducten 
Vrachtwagen (diesel) 

Dag 

41,51 
38, 84 
34,39 
29, 07 
26,61 

24,83 
23,12 
22,43 
17,33 
0,52 

34 ,89 
28,24 
44,23 
35, 3l 
39,70 

30,92 
29,78 
25,54 
38,27 
36,82 

33,99 
30,17 
31,21 
39,64 
30,97 

Avond 

41,51 
38,84 
34,39 
29,07 
26,61 

23,12 
22,43 
17, 33 
0,52 

35,31 
39,70 

36,82 

33,99 

39,64 

M & A Milieuadviesbureau 
september 2006 

Nacht 

41,51 
38, 8"4 
34, 39 
29,07 
26, 61 

24,83 
23,12 
22,43 
17,33 
0,52 

cm 

3,29 
3,11 
3,60 
0,34 
l,06 

2,96 
2,15 
2,40 
4,02 
3,82 

3,91 
3,89 
3,30 
3,Hi 
3,24 

3,88 
3,83 
3,U 
2,99 
3,2-l 

3,42 
3,76 
3,92 
3,20 
3,88 

26-9-2006 11:40:33 



Akoestisch onderzoek Wet milieubeheer 
Van de Veldenweg 4; directe hinder; LAmax 

LAIM.X resultaten per bron/groep voor ont:.vanger 005_B 
Model : Directe h i nder - I.Amax- sept . 2006 
Oroep: hoofdgroep 

Identificatie 
Bron/Groep 

I' 
0,04 
003 
006 
007 

005 
008 
015 
G 
002 

" e 
A 
E 
D 

c 
011 
010 
Ii 
012 

I< 
J 
OH 
009 
013 

Geonoise VS.24 

Omsohrijving 

Vrachtwagen (varkensl 
Vee laden/lessen 
Vee lad.en/lessen 
U1tlaat luchtwasinstallat 
Uitlaat luchtwasinstallat 

Uit.laat luchtwasinstallat 
Uitlaat luchtwasinstallat 
elektromotor (mengen) 
Personenauto 
l<adaverkoeling 

Tractor 
Vrachtwagen (brokken) 
Vrachtwagen (natte /droge 
Vracbtwagen (propaan) 
Vrachtwagen (zuur) 

Vrachtwagen (mes ti 
natr.e bijproducten 
Silo vullen 
Vrachtwagen (diesel) 
droge bijproducten 

vorkhe1 truck (elec) 
vracbtwagen (kadaversl 
kaclavers opladen 
Mestoppompen 
diesel 

referentiepunt op 100 m 

Dag 

(), !10 
35,0l 
32,93 
25,68 
25,32 

25,26 
24,81 
17,42 
14. 36 
3,38 

38,07 
43,93 
46,13 
41.08 
42,09 

43,95 
25,19 
48,29 
41,33 
30,08 

31,90 
40,91 
37,48 
31.51 
44,19 

Avond 

43.90 
35,01 
32,93 
25.68 
25.32 

25.26 
24,87 

14,36 
3,38 

43, 93 
46,13 

25,.19 
48 .29 

30,08 

M & A Milieuadviesbureau 
september 2006 

Nae ht 

43,90 
35,01 
32,93 
2S , 6R 
25,32 

25,26 
24.87 
17,42 
14,36 

3,38 

3.89 
3,85 
3,89 
l, 34 
1,77 

l,36 
1,87 
3,89 
3,79 
3,91 

3,54 
3,89 
3,87 
3,97 
3,55 

3,90 
3,86 
3,85 
3,55 
3,86 

3,86 
3,93 
3,92 
3,90 
3,41 

26-9-2006 11:40:39 



Akoestisch onderzoek Wet milieubeheer 
Van de Veldenweg 4; directe hinder; LAmax 

LAmax resultaten per bron/groep voor ontvanger 006_B - referentie·punt op 100 rn 
Model: Directe hinder -LAmax- sept. 2006 
Groep: hoofdgroep ' 

Identificatie 
Bron/Groep 

F 
G 
003 
004 
008 

007 
015 
006 
005 
002 

c 
B 
A 
E 
D 

J 
014 
010 
K 
01.2 

011 
013 
I 
009 
H 

Geonoise VS.24 

Omschrijving 

Vrachtwagen .(varkens) 
Personenauto 
Vee laden/lossen 
Ve.e laden/lossen 
Uitlaat luchtwasi nstal1at 

Uit:l.aat luchtwasinsta llat 
elektromotor (mengen) 
Uitlaat luchtwasinstallat 
Uitlaat luchtw.:rsinstallat 
Kadaverkoe ling 

Vrachtwagen (mest) 
Vrachtwagen (brokken) 
vrachtwagen (natte /droge 
Vrachtwagen (propaan) 
Vrachtwagen (zuur) 

Tractor 
kadavers opladen 
Silo vullen 
vorkheftruck (elec) 
droge bijproducten 

natte bijproducten 
d.iesel 
Vrachtwagen (kadaversl 
Mestoppompen 
Vrachtwagen (diesel) 

Dag Avond 

50, 04 50,04 
4.0,01 40,01 
38, l4 38,l.A 
36,30 36,30 
21, 12 27,12 

25,45 25,45 
24,00 
23,59 23,59 
22,02 22,02 
13,11 13,17 

50,18 
51,06 51,06 
50,96 50,96 
S0,69 
55,61 

50,40 
50,06 
34,27 34.,27 
37,58 
35,12 35,12 

33,88 33,88 
38,29 
50,06 
37,28 
5S,64 

M & A Milieua~viesbureau 
september 2006 

Nacht: 

so. 04 
40,01 
38,14 
36,30 
27,12 

25,45 
24,00 
2 .3, 59 
22,02 
13,17 

Cm 

3.06 
2,79 
3. 39 
3,75 
l,33 

l.74 
3,83 
l, 91 
2,25 
2,99 

3,08 
3,07 
3,06 
3,02 
2, 62 

2, l2 
2, 97 
3,55 
3, 11 
3,70 

3,68 
2, 73 
2,75 
3,83 
2, 62 

26-9-200q 11 : 40:43 



Akoestiscb onderzoek Wet milieubeheer 
Van de Veldenweg 4; directe hinder; LAmax 

LAmax resultaten per bron/groep voor ontvanger 007_8 • referentiepunt op 100 m 
Model: Di recte hinder · LAmax- sept. 2006 
Groep: hoo!dgroep 

ldentificatie 
Bron/Groep 

004 
003 
F' 
OlS 
G 

OOG 
005 
001 
008 
002 

E 
014 
J 
8 
A 

D 
c 
009 
011 
010 

K 
013 
l 
012 
H 

Geonoise VS.24 

Omschri j ving 

Vee laden/lessen 
Vee laden/lossen 
Vr11chtwage:n (varkensl 
elektromotor (mengen) 
Personenauto 

Uitlaat luchtwasinstallat 
Uitlaat luchtwasinstallat 
Uitlaat luchtwasinslallat 
Uitlaat luchtwasinsc-allat 
Kadaverl-.oeling 

Vrachtwagen (propaanl 
kadavers opladen 
Tractor 
Vrachtwagen (broltkenJ 
Vrachtwageo (natte /droge 

Vraohtwagen (zuurl 
vrachtwagen (meat) 
Mes toppompen 
natte bijproducten 
Silo vullen 

vorkheftruck (elec) 
diesel 
vrachtwageo (kadavers) 
droge bijproducteo 
Vrachtwagen (diesel) 

Dag 

55,80 
55,03 
St,27 
42 , 72 
34,41 

24,14 
23,80 
23,37 
22, 98 
12,24 

48,67 
48. 71 
44,37 
53,46 
54,05 

48,03 
54,44 
57,74 
53,93 
53,06 

4l,09 
40, 34 
48,40 
SS, 94 
48,03 

Avond 

55,80 
55,03 
54,27 

34. 47 

24, 14 
23,80 
23,37 
22,98 
12,24 

53,46 
54,05 

53. 513 
53,06 

55, 94 

M & A Milieuadviesbureau 
september 2006 

Nacht 

55,80 
55,03 
54,27 
~2.72 

34,47 

24 ,14 
23,80 
23.37 
22,98 
12,24 

On 

2,48 
2,64 
2,32 
?., 39 
3,72 

1,79 
1,81 
2,29 
2,35 
3,00 

2,92 
),00 
3,56 
2,52 
2,41 

3,52 
2,25 
2,30 
2,47 
2,56 

2,48 
3,63 
3,06 
2. 46 
3,51 

26-9-2006 11:40:48 



Van de Veldenweg 4, Diessen M & A Milieuadviesbureau 

Bijlage 3c : Rekenresultaten indirecte hinder 



Akoestiscb onderzoek Wet milieubeheer 
Van de Veldenweg 4; indirecte hinder 

M & A Milieuadviesbureau 
september 2006 

Model· Indirecte hinder -sept. 2006- - Wet milieubeheer gewijzigd eeptember 2006 - Van de Veldcnweg 4 te Diessen 
Bijdrage van hoofdgroep op alle ontvangerpunten 
Rckenmethode Wegverkeerslawaai - RMV-2002; Periode• Alle periodcn 

ld Omschrijving Dag Avond Nacht Eltmaal 

001 A Toekomstweg 6 2,0 23,l 23,2 15,2 28,2 
001-8 Toekomstweg 6 s.o 24,0 2<1, l 16,l 29,l 
002-A Toekomstweg 4 2,0 2~,7 24.8 16,8 29,8 
002-8 Toekomstweg 4. 5,0 25,6 25,7 17,7 30,7 
003_A Ansbaltweg 6 2,0 22,5 22,6 14,6 27,6 

003 B Ansbal.tweg 6 5.0 23,2 23,3 15,2 28,3 
004-A Beerseweg 18 2,0 29,6 29,6 21,7 H,6 
004:8 Beerseweg 18 5,0 30,6 30,7 22,7 35,., 

/Ille getoonde dB- waarden zijo A-gewogen 

Geonoise VS.24 26-9-2006 11:41:09 



BIJLAGE 7 

Ligging kwetsbare gebieden en Nb-wetgebieden 

Bijlage behorend bij aanvraag WM: Landschot b.v., v.d. Veldenweg 4 te Diessen 

december 2006 



Kwetsbare Qebieden, EHS en NB-wet Qebieden omr:1evinr:1 Van de VeldenweQ 
.--~~~~~~~~~~ 

-~- .. 
\ Legenda 
I 

~ Top25raster 

richtlljngebleden 

D 1000 m. zone 

D 1500 m. zone 

- Beheersgebleden EHS 

- Natuurgebieden EHS 

- Ecologlsche verb. zone 

~ NB-wet gebled 

DJTI AB-zone 250m 

!ml A-zone 250m 

~ Habltatrichtlijn 

~ Vogelrlchtlljn 

c::J Nationaal park 

soom ·I 

I ?0-1?-? 



I 

l 

t • 

BIJLAGE 8 

Toelichting bij voorgenomen activiteit 

Bijlage behorend bij aanvraag WM: Landschot b.v., v.d. Veldenweg 4 te Diessen 

december 2006 



Bijlage 8 Toelichting bij voorgenomen activiteit 

aanleiding aanvraag 

lnitiatiefnemer, Landschot b.v., zoekt uitbreiding in de varkenshouderij op een nieuwe locatie. In 
eerste instantie was gepland om deze uitbreiding te realiseren aan de Straatsedijk 2a te 
Westelbeers, maar vanwege een minder geschikte landschappelijke ligging is in overleg met de 
bevoegde instanties, gemeente Oirschot en Provincie Noord-Brabant, ervoor gekozen om de 
gewenste activiteiten op de locatie aan de Van de Veldenweg 4 te Diessen te ontwikkelen. De 
ligging van de locatie is weergegeven in figuur 1. Op deze locatie is nu een melkrundveehouderij 
gevestigd en de locatie maakt in reconstructieplan Beerze-Reusel onderdeel uit van een 
Landbouwontwikkelingsgebied (LOG). 
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Figuur. 1 : Ligging initiatieflocatie Landschot b. v. 
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Voor de onderneming is het van belang dat de continu"iteit op langere termijn blijft gewaarborgd. 
De nieuwe bedrijfsomvang op de locatie is een bedrijfseconomische eenheid die op een 
verantwoorde wijze lastenverzwaring van investeringen in milieu en welzijn beoogd. 
Kostenverlaging en schaalvergroting spelen een belangrijke rol bij investeringsbeslissingen. 
lnitiatiefnemer heeft het voornemen om op deze locatie een gesloten varkenshouderij op te 
richten, waar de hoofdactiviteit bestaat uit het houden van varkens en waar ondersteunende 
nevenactiviteiten uit voortvloeien, bijvoorbeeld de verwerking van meer dan 15.000 ton 
afvalstoffen (bijproducten ten behoeve brijvoerverstrekking). Dit laatste is ook de reden dat 
Provincie Noord-Brabant bevoegd gezag is voor het verlenen van de milieuvergunning. De hoofd
en nevenactiviteiten zullen in dit rapport uitvoerig beschreven worden. De beoogde capaciteit 
voor het houden van dieren bedraagt 1.434 (op)fokzeugen, 4.608 gespeende biggen, 4 dekberen 
en 10.080 vleesvarkens. 

Voor het oprichten en in werking hebben van deze inrichting zijn onder andere vergunningen in 
het kader van de Wet Milieubeheer (Wm) en Natuurbeschermingswet (Nb-wet) noodzakelijk. 



Voor beiden vergunningen treden Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op als bevoegd 
gezag. Voor een vergunning in het kader van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater is het 
Waterschap de Dommel bevoegd gezag, maar zij hebben bevestigd dater in het kader van WVO 
geen vergunningplicht f s. 
Voor een bedrijf van een omvang van meer dan 3000 dierplaatsen voor vleesvarkens of meer 
dan 900 dierplaatsen voor fokzeugen moet op basis van het Besluit Milieu-effectrapportage een 
Milieueffectrapport (MER) warden opgesteld. 

Ooelstelling van de voorgenomen activiteit 

Het nieuwe varkensbedrijf kan met de gekozen opzet concurreren met de autonome ontwikkeling 
als producent van varkensvlees in Europa. Alleen door schaalvergroting kan een gesloten 
varkensbedrijf economisch rendabel blijven zodat gelnvesteerd kan warden in een duurzame, 
maatschappelijk verantwoorde vlees productieketen. De belangrijkste eisen: 
- welzijn; 
- gezondheid; 
- voedselvemgheid; 
- minimalisering van emissies (ammoniak, geur en stof); 
- afzet dierlijke mest; 
- doelstelling Europese regelgeving IPPC en Vogel- en Habitatrichtlijn; 
- verlaging van de kostprijs. 

Door de bouw van de varkensstallen is het bedrijf klaar voor de toekomst. 

Voorgenomen activiteit 
De voorgenomen activiteit bestaat in hoofdzaak uit het. houden van varkens. De voornaamste 
activiteit van de varkenshouderij bestaat uit het produceren van gespeende biggen en houden 
van vleesvarkens ten behoeve van de vleesproductie. Het opslaan, bewerken en verwerken van 
deze producten is een belangrijke nevenactiviteit binnen de inrichting. In bijlage 3 is de volledige 
plattegrondtekening van de inrichting in de nieuwe situatie bijgevaegd. 

Binnen de inrichting vinden de volgende vaarnaamste wijzigingen c.q. activiteiten plaats: 
• de bestaande stal vaor melkrundvee wordt behouden en in gebruik genomen als 

landbouwlaads; 
• een nieuwe stal (stal 1) wardt gebouwd vaor het huisvesten van maximaal 10.080 

vleesvarkens en een nieuwe stal (stal 2) wordt gebauwd voor het huisvesten van 1.1.24 
fokzeugen, 4.608 gespeende biggen, 4 dekberen en 310 opfokzeugen; 

• de stallen warden na (behalve de guste/dragende zeugenafdelingen) iedere rand met een 
hagedrukreiniger schoongemaakt en ook antsmet; 

• het totaal bebouwde oppervlak wordt vergroat met ca. 18.000 m2 aan nieuwe 
bedrijfsgebouwen. De gebouwen warden met de nokken evenwijdig aan de Van de 
Veldenweg geplaatst. Een globaal inzicht in de gevelaanzichten van de nieuwe stal is 
apgenamen als bij lage 4. 

• er wordt een brijvaerkeuken ingericht voor de apslag en verwerking van veevoeder, 
granen, soja en natte brijproducten.Zie ook 5.1.3. 

• een ontsmettingsbaog (reiniging met lagedruk), kadaverplaats, afleverruimte met laadkuil, 
kantine, kantaor en hygienesluis warden gerealiseerd en een noadstroom aggregaat 
wardt geplaatst. Daamaast wordt vaor vervaer binnen de inrichting een heftruck gebruikt 
en vaor het mixen van de mest een tractor; 

• opslag vindt plaats van drijfmest, veevoeder, afvalsto'ffen (bijproducten voar veevoeder en 
bedrijfsafval), zwavelzuur, spuiwater, reinigingsmiddelen , kadavers, dieselolie (voor 
noadstroamaggregaat en tractor), prapaan en overige agrarische hulpstoffen (b.v. 
diergeneesmiddelen). 

De beoagde stallen worden met elkaar verbanden en warden uitgevoerd met een 
luchtwassysteem, waarvan de schoarsteenhoogte 9 m bedraagt vanaf maaiveld. 
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BIJlage 9 

Om te kunnen voldoen aan de IPPC-richtlijn en de Natuurbeschermingswet vinden intrekkingen 
plaats van de volgende bedrijven: 

• Straatsedijk 2b te Westelbeers, gemeente Oirschot; 
• Watermolenweg 5 te Diessen, gemeente Hilvarenbeek. 

Voor de inrichting aan de Straatsedijk 2b is op 5 december 2000 een revisievergunning verleend 
ingevolge artikel 8.4 van de Wet milieubeheer voor het houden van 1.040 vleesvarkens 
gehuisvest met een traditioneel huisvestingssysteem. De relevante passages van de beschikking 
zijn als bijlage aan opgenomen. De vergunning omvat een ammoniakbelasting van 3.120,0 kg 
NH3 (zie tabel 2). De vergunning zal in zijn geheel worden ingetrokken ten behoeve van de 
loca1ie aan de Van de Veldenweg 4 te Diessen. 

Voor de inrichting aan de Watermolenweg is op 8 augustus 2006 een revisievergunning 
ingevolge artikel 8.4 van de Wet milieubeheer verleend. De vergunning is verleend voor de hierna 
volgende dieren: 

To be/ 1 Vi d h lM t a eraun e rec ten a ermo enwea 5 D lessen 

Dlersoort Aantal die- Emlsslefactoren Kg NHs/j 
ren kg NHa/dler 

Kraamzeugen, traditioneel 24 8,3 199,2 
huisvestinassvsteem 
Guste en dragende zeugen, 80 4,2 336 
traditioneel huisvestings-
systeem, individueel 
aehuisvest 
Gespeende biggen, 325 0,6 195 
traditioneel huisvestings-
svsteem 

Opfokzeugen en 200 4 BOO 
vleesvarkens, traditioneel 
huisvestingssysteem 

Vrouwelijk jongvee < 2 jr 40 3,9 156 

Volwassen paarden 4 5,0* 20 

Opfokpaarden 2 2 ,1 4,2 

TOTAAL 1710,4 

Bovenstaande vergunning zal deels lngetrokken worden voor minimaal 875 kg. De hoeveelheid 
ammoniak zal berekend warden op basis van de op dat moment geldende ammoniaknormen. De 
vergunning zal in getrokken worden voor wat betreft het houden van 24 kraamzeugen, 80 
guste/dragende zeugen, 325 gespeende biggen en een deel van de opzeugenMeesvarkens. 

Tabe 2: er:.qunde rechten s traatsediik 2b Westelbeers 

Dlersoort Aantal die- Emlsaiefactoren Kg NH3') 
ren kg NH:Jdler 

Opfokzeugen en 480 3,0 1.440 
vleesvarkens, traditioneel 
huisvestingssysteem 

Opfokzeugen en 560 3,0 1.680 
vleesvarkens, traditioneel 
huisvestingssysteem 

TOTAAL 3.120 

Daze vergunning wordt geheel ingetrokken 
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Bijlage 10 onderbouwing IPPC-richtlijn en Nb-wet 

Best Besohikbare Technieken (BBTJ 
Gezien de gewenste bedrljfsopzet wordt de ondergrenswaarde van 750 dierplaatsen voor 
fokzeugen en 2.000 dierplaatsen voor vleesvarkens overschreden. Op grand daarvan is de 
IPPC-richtlijn van toepassing op de gehele inrichting. Als emissiearme techniek wordt een 
luchtwasser van 95 toegepast. Het luchtwassysteem is niet benoemd als best beschikbare 
techniek, in het Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of 
Pigs and Poultry (BREF-document voor de intensleve pluimvee- en varkenshouderij). Hierin 
warden vooral emissiearme stalsystemen genoemd, waarbij door middel van bouwkundige 
voorzieningen (schuine wanden, spoelgoten), mestkoeling of verdunning (waterkanalen) de 
emissie wordt gereduceerd. 
Verder wordt het voorgestelde plan getoetst aan diverse wetten en regels die van toepassing 
zijn de hier beoogde inrichting. Er zal in het vervolg nog nader warden ingegaan hoe 
omgegaan zal worden met energie, water, grond- en hulpstoffen en bedrijfsafvalstoffen. 
Tevens is daar ingegaan op preventieve maatregelen. Bij de realisatie van het voorgestelde 
plan wordt voor de opslagen voor dierlijke mest binnen de inrichting rekening gehouden met 
de aanbevelingen die zijn opgenomen in het BREF-document. 

De redenen dat de luchtwassers niet opgenomen zijn in de BREF's zijn de stijging van het 
energieverbruik en het produceren van afvalwater. lnmiddels zijn de luchtwassystemen 
doorontwikkeld en is de hoeveelheid spuiwater tors beperkt en is oak het energieverbruik 
met 70% terug gebracht. De effectiviteit over de verwijdering van ammoniak, stof en in 
mindere mate geuremissie heeft er mede toe geleid dat de luchtwassers kunnen warden 
beschouwd als Best Beschikbare Techniek (BBT). De afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State heeft bij haar uitspraken van de gemeenten Echt-Susteren (200409343)en 
de gemeente Oirschot (200507565) onderschreven dat een luchtwassysteem kan worden 
beschouwd als een best beschikbare techniek. 

Daarnaast zijn in het BREF-document een aantal verplichtingen opgenomen die 
betrokken moet worden bij het treffen van voorzieningen dan wel maatregelen om te 
kunnen vo1doen aan de IPPC-richtlijn/BREF-document. Deze voorzieningen en/of 
maatregelen hebben betrekking op, bijvoorbeeld het uitrijden van mest, 
voerstrategieen voor varkens en onderdelen van een goede landbouwpraktijk 
(registratie voer- en meststromen en scholin.g, planning en programmering). Een aantal van 
deze aspecten zijn uitgewerkt in beleid dat geen betrekking heeft op de installatie, 
bijvoorbeeld de Meststoffenwet en het Besluit gebruik meststoffen. De betreffende 
verplichtingen zijn in voldoende mate ge'fmplementeerd in het betreffende beleid. Voor zover 
ze niet rechtstreeks van invloed zijn op de inrichting wordt er bij de toetsing van de 
voorgenomen activiteit niet nader op ingegaan omdat ze, zeals hiervoor is aangegeven, 
voldoende zijn ge'lmplementeerd in bestaande regelgeving. 

Over voorzieningen/maatregelen, die betrekking hebben op de installatie, zeals de 
opslagen voor dierlijke mest, energie, water, voedering, management wordt rekening 
gehouden met de aanbevelingen, zeals deze zijn opgenomen in het BREF-document. 

Op grond van het hiervoor genoemde kan worden gesteld dat de voorgenomen activiteit en 
de drie de varianten voldoen aan de eis van het toepassen van de best beschikbare 
technieken. Onder de 'omgevingstoets' zal nader worden bekeken of het toepassen van 
deze technieken voldoende is in relatie tot de lokale omstandigheden. 



Omgevingstoets 

m.b.t. Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw98) 
De Nbw98 schrijft voor dat getoetst moet worden of de voorgenomen activiteit, gelet op de 
instandhoudingsdoelstelling de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van 
soorten op het Natura-2000 gebied, Kempenland-West, kan verslechteren of een verstorend 
effect kan hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. 

Omdat de ,kritische depositiewaarde in de bestaande situatie al wordt overschreden (zie 
hoofdstuk 4) is aan de hand van een verspreidingsmodel voor atnmoniak berekend of de 
ammoniakdepositie op de omllggende natuurgebieden nog toeneemt. Er is gebruik gemaakt 
van het verspreidingsmodel (DIAS-model) van de provincie Noord-Brabant. De invoer voor 
deze berekening bestond uit de volgende variabelen: 

1. ammoniakuitstoot voorgenomen activiteit, 11.541 ,2 kg en bijbehorende locatie 
(uitgedrukt in x- en y-coordinaten). Hierbij is gecorrigeerd voor de reeds aanwezige 
emissie van het rundveebedrijf (646 kg 1) en zijn de totaal 8 emissiepunten 
gecentreerd in twee ultstootpunten. 

2. saldering van de hoeveelheid ammoniak, 3.120 kg 1, van de locatie aan de 
Straatsedijk 2a te Westelbeers. 

3. saldering van de hoeveelheid ammoniak, 1.710,4 kg 1
, van de locatie aan de 

Watermolenweg 5 te Diessen 
4. 

Uit deze berekening volgt figuur 1, waarin de depositie vanuit de drie hiervaar beschreven 
locaties visueel inzichtelijk is gemaakt. 

Om deze variant magelijk te maken, meet ammoniakdepositie van de bedrijven aan de 
Straatsedijk 2a en de Watermolenweg 5 te Diessen worden gesaldeerd. Uit het 
verspreidingsmodel volgt dat door het salderen van de ammoniakdepositie van de bedrijven 
aan de Straatsedijk 2a nog een gedeelte van de Watermolenweg 5 gesaldeerd meet warden 
om geen taename in ammoniakdepositie te veroarzaken op de omliggende natuurgebieden. 
Door gedeeltelijke intrekking van de Watermolenweg 5 kan deze inrichting nog deels in 
gebruik blijven. 

In figuur 1 is te zien dat de plaats waar de depositie vanuit de inrichting aan de Van de 
Veldenweg 0 mol/ha per jaar is een raakvlak is met de depositielijnen van de andere twee 
locaties. Vanaf dat punt neemt de depositie op de gebieden vervolgens af, met andere 
woorden de depositie van de nieuwe inrichting valt niet over een gebied waar nu nag geen 
depositie is vanuit de andere twee bedrijven. Doordat geen toename van de 
ammoniakdepasitie plaats vindt, is toepasssing van de luchtwasser 95% vaor de omliggende 
natuurgebieden mogelijk. 

In het kader van de aanvraag van de Nb-vergunning zal het salderen, het intrekken van 
vergunningen, van ammoniak als mitigerende maatregel rechtstreeks gekoppeld warden aan 
de aanvraag. Door deze mitigerende maatregel worden de instandhoudingdoelstellingen van 
de biotopen in de natuurgebieden niet nadelig be"invloed. 
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Figuur 1: Overzicht verspreiding depositie variant met luchtwasser 95% 



Overige natuurgebieden en IPPC-aspecten 
Op grond van de IPPC-richtlijn kan dit alternatief worden geweigerd als de ammoniakemissie 
uit dierenverblijven leidt tot een belangrijke toename van de verontreiniging op kwetsbare 
natu urgebieden. 

Natura2000 gebieden 
Met ioachtneming van het salderen van de ammoniak is van een belangrijke toename van de 
verontreiniging geen sprake meer op figuur 1 getoonde natura2000-gebieden. Er wordt 
voldaan aan het stand-still principe voor wat betreft ammoniakdepositie 

Kwetsbare gebieden vo/gens WA V 
Op de kwetsbare natuurgebieden, die op basis van de Wet ammoniak en veehouderij zijn 
aangewezen, vindt door de oprichting van een varkenshouderij alleen op het gebied 't Stuk 
een toename van de ammoniakdepositie plaats. 't Stuk betreft een 8 -gebied, zijnde een 
kwetsbaar gebied. Gezien de geografische ligging van de initiatieflocatie met hoge 
achtergronddepositie en de toename van de depositie, kan in dat geval niet volstaan warden 
met het toepassen van enkel de Beste Beschikbare Technieken. Nu echter een toename van 
de verontreiniging op dit gebied niet kan worden voorkomen, dient deze zoveel mogelijk te 
warden beperkt. Het toepassen van een luchtwasser met 95% reductie is het maximale wat 
kan worden gedaan ter beperking van de toename van de ammoniakdepositie. Deze 
toename zal op dit gebied 14 mol (zie figuur 1) bedragen en dit is in vergelijking met de 
depositie van de voorgenomen activiteit een afname van ca. 84%. De toename van 14 mot is 
in het kader van de IPPC-richtlijn acceptabel, zeker gezien de verwachting dat door 
generieke maatregelen, zoals de IPPC-richtlijn en het besluit Ammoniakemissie huisvesting 
veehouderij, de ammoniakemissie van omliggende veehouderijen ook zal afnemen. Deze 
autonome ontwikkeling leidt op termijn tot een verlaging van de thans heersende 
achtergrondconcentratie. 

Oat het toepassen van de maximaal reducerende techniek in combinatie met een beperkte 
toename van ammoniakdepositie wordt onderschreven in een uitspraak van de afdefing 
bestuursrechtspraak van de Raad van State in de gemeente Echt-Susteren (200409343). 

EHS-gebieden 
In de omgeving van de installatie komen naast de Natura2000-gebieden en de WAV
gebieden, twee kleine bosgebieden, die in het kader van de EHS zijn aangewezen. Ook op 
deze gebieden zal een toename plaatsvinden van de ammonlakdepositie. Het betreft de 
bosgebieden, nabij de Ansbaldweg (bosgebied om de woning aan de Ansbaldweg 6) en 
bosgebied dat is gelegen tussen de bebouwde kom van Baarschot en de Ansbaldweg. Seide 
bosgebieden hebben een omvang die kleiner is dan 5 ha. Daarnaast waren de gebieden niet 
op de signaleringskaart voor de richtlijn Ammoniaken Veehouderij (1987, gewijzigd 1991) 
opgenomen. De gebieden waren ook onmiddellijk voor het vervallen van de lnterimwet 
ammoniak en veehouderij niet als voor verzuring gevoelig gebied aangemerkt. Om die reden 
worden deze gebieden niet aangemerkt ats een kwetsbaar gebied. Als gevolg van de lokale 
omstandigheden, de geografische ligging en de maximale inzet van technieken kan de 
variant met luchtwasser met 95% ammoniakreductie op deze locatie voor wat betreft het 
aspect ammoniak als BBT worden toegepast. Voor het onderdeel ammoniak wordt ook 
voldaan aan het criterium van de IPPC-richtlijn dat geen sprake is van een belangrfjke 
verontreiniging. 

Uit de toetsing aan de Wsv en de publicatiereeks 46 blijkt dat geen sprake is van significante 
negatieve effecten. Toetsing via het verspreidingsmodel wijst uit Door de inzet van een 
chemische luchtwasser met 95% emissiereductie met een schoorsteenhoogte van 9 meter) 
vindt weliswaar nog steeds een toename plaats van de geurbelasting op de omgeving, maar 



blijft de toename binnen de daarvoar gestelde normen. Het toepassen van de schoorsteen 
van 9 m met een uittredesnelheid van 1 O mis kan gezien warden als een verdergaande 
techniek. Door het toepassen van deze variant blijft de taename binnen de daarvaor gestelde 
narmen en is geen sprake van een belangrijke verantreiniging in de zin van de IPPC-richtlijn. 

Uit de beoordeling van het aspect fijn stof blijkt dat sprake is van een toename. Daordat de 
achtergrondcancentratle nag dusdanig laag is, dat de grenswaarden niet warden 
averschreden, kan geen sprake zijn van een belangrijke verantreiniging in de zin van de 
IPPC-richtlijn. 

Vaor wat betreft energie is nog een apart onderzaek uitgevaerd en bijgevaegd als bljlage 16, 
blijkt dat vaar wat betreft energie gebruik gemaakt wordt van de Beste Beschikbare 
Technieken. 

Vaor de overige aspecten, zeals geluid, energie, afval, afvalwater etc, is de IPPC-richtlijn 
voldoende ge'implementeerd in de daarvoor geldende wet- en regelgeving en hoeft geen 
aparte beoordeling plaats te vinden in het kader van de omgevingstoets. Uit de beoardeling 
van deze verschillende aspecten is gebleken dat wardt voldaan aan de daarvoor geldende 
toetsingswaarden. 

Canclusie 
Als gevolg van het hiervoor genoemde kan warden gesteld, mede gelet op het genoemde in 
paragraaf dat door de toepassing van een chemische luchtwasser met 95% emissiereductie 
met een schoarsteenhoogte van 9 meter geen sprake meer is van een belangrijke 
verontreiniging en dus wordt voldaan aan het gestelde in de IPPC-richtlijn. 
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Pro-Therm kunststoffen bv 

Molendljk Zuld. 23d 
s·· WZ Schijndel 
Neuerland 

Telefoon (073) 548 03 54 

Telerax (073) 547 41 23 

Omschrilvjoq kunststof zuurtank 4.000 • 6.000 - 8 .000 • 10.000 liter. 

De complete zuuropslag bestaat ult een dubbelwandige kunststof tank. 

kunststof apparatenbouw 
kunststof leldingsystemen 

kunststof opslagtanks 
kunststof zwembaden 

De Opsfagtank voor zwavelzuur 96%/98% ls vervaardigd van HPE kunststof en bestaat ult een cllindrische tank 
met vlakke bodemplaat en conisch dak. Deze opslagtank wordt geplaatst In een tweede cilJndrische 
Calamlteiten tank, die eveneens van HPE kunststof ls vervaardigd. 
De Calamiteitentank is voorzien van een regenkraag zodat er geen water In de rulmte tussen de twee tanks kan 
komen. . 
De Opslagtank ls aan de bovenzljde voorzlen van een mangat (doorsnede 500 mm), ontluchting, vulaanslultlng 
{SO mm) en 2 stuks hijsogen. 
Tevens Is de Opslagtank voorzien van een vulleidlng, uitgevoerd met een AKZO vulaanslulting die is voorzlen van 
een lekbak. 
Door middel van een niveau vlottersysteem Is aan de buitenzijde de hoeveelheid zuur afleesbaar dat In de tank 
aanwezlg is. 

De complete zuurtank dient op een vlakke, steenachtlge ondergrond geplaatst te worden en Is geschikt voor 
zowel een binnen- als bultenopstelllng. Uit velligheidsoverweglngen dient de zuurtank in een afgesloten, 
vorstvrije rulmte te worden opgesteld waar deze niet bereikbaar is voor onbevoegden. 
In de directe nabijheid van de zuurtank dlent minlmaal een oogdouche aanwezlg te zijn. Het verdient aanbeveling 
tevens een nooddouche aan te brengen. Het door de leverancler van de luchtwasser verstrekte pakket 
persoonlijke beschermingsmlddelen dient In de afgeschermde rulmte op een zichtbare plaats aanwezlg te zljn. 

De toegepaste zuurtanks zljn verkrijgbaar met een capaciteit van 4000, 6000 en 10.000 liter. 

De zuurtank en de opstelllng ervan voldoet aan de CPR richtlljnen, met name PGS rlchtlljnlS, infobundel 2003. 

Pluspunten op het gebied van: 
1. Veillgheid. 

• Dubbelwandige behulzlng van Kunststof, waardoor optimale bescherming tegen beschadigingen 
• Gei'ntegreerde opvangbak en. calamltelten tank, waardoor lekkage bij calamitelten ten gevolge 

van storingen uitgesloten zijn. 
• De HPE kunststof Is bestand tegen de meest agressieve stoffen. 
• Inhoud van de tank duldelijk zlchtbaar aan de buitenzijde. 

2. Milieu. 
• Kunststof is goed te relnlgen. 
• Geen corrosle 
• Geen uitlekken van chemicalien. 

Technlsche gegevens. 

Opslagtank. 

Netto inhoud In liters 
Doorsnecle D 
Hoogte H 

Calamiteitentank. 

Doorsnede d 
Hoogte h 

4.000 ltr 
1.600 mm 
2.000 mm 

J.800mm 
1.800 mm 

6.000 ltr 
2.000 mm 
l .900mm 

2.250 mm 
l.700rnm 

8.000 ltr 
2.000 mm 
2.600mm 

2.200mm 
2.400 mm 

10.000 ltr 
2.500 tnm 
2.lOOmm 

2.800 mm 
l .900mm 
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Chemproha ChemieP.-rtner 

Page : 111 PRODUCT SPECIFICATION 

BRENNTAG 
~ 

I PRODUC_T_: --1--6-9850 
- ------·------· ----·----·--, 

I 

-~J 
SULPHURIC ACID 94/98 % 
DRUG PRECURSORS (REGULATION 11112005 EC) -----

PRODUCT IDcNTIFICATION: 

Chemical formula 
CASnumber 
ANNEx .. 1 number 
EINECS number 

PRODUCT SPECIFICATION: 

Test !tom 

Purity 
Density 20 Degr. C, 
Composition: 
Iron (Fe) 
Mercury (Hg) 
Arsenic (As) 
Cadium (Cd) 
Lead (Pb) 
Zinc (Zn) 
Chloride {Cl) 
Oxldisable subslances {$02) 

H2S04 
7664-93.9 
016.020.00.8 
231·639·5 

Unit 

mass-% 

mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 

Specification 

94,0-98,0 
1,836 

max. 20 
max. ,,0 
max. 0,01 
max. 0,03 
max. 0,3 
max. 0,5 
max. 10 
max. 40 

~ 
Above ®ls1!9 ueiarrie<t lrom our &uppner/produeers end put at your ~sposal· viithout preJud1ee. The ariove <foa.sn'; disenarae Ot1el'S/cotbl11r10t rrom 
&lCeetiting a proper onlfy-control andlot verfficatlon of <tuallty !l(ld.'-Or auitabillty of th.e produci for Ute lnklncto<J use. 

21-12~2006 
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BIJLAGE 12 

Checklist waterverbruik 

Bijlage behorend bij aanvraag WM: Landschot b.v., v.d. Veldenweg 4 te Diessen 

december 2006 



CheckJist 
waterbesparing 

ontvangen op 

nummer 

Deze checklist meet worden ingevuld bij een waterverbruik van > 5.000 m3 per jaar. 

1 Bedrijf 

Bedrijfsnaam: Landsc~ol b. v. 

Adres: Van de Veldenweg 4 

Postcode/plaats: 5087 TM Diessen 

Postadres: idem 

Contactpersoon: xdhr o mw B. Bljnen 

Tel./fax: 0499-571171 

Branche: agrarische .sector, varkel1shouderij 

Aantal werknemers: 4 vast, 2 paolme 

2 Onderzoeken 

Is in uw bedrijf een onderzoek o ja 
ultgevoerd naar de mogelijkhede 
voor water besparing? 

Zo ja, waar was het onderzoek 
op gericht? 

Is er een waterbesparingsplan 
opgesteld? 

3 Registratie 

Welke watergegevens warden 
gemeten en geregistreerd? 

En hoe frequent? 

3 Waterbeheer 

Doet u aan waterbeheer? 

Zoja,hoe? 

pagina 1 van 3 
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a ja x nee 

Voeg hat onderzoeksrapport enlof bet besparingsplafl toe. 



4 Jaarverbruik water 

Voor het jaar 7 toekomstige situatie 

1 Hoeveelheld Waterkosten 

Leidlngwater: 

Hemelwater: 

Oppervlaktewater: 

5 Waterverbruikende J 
processen I apparaten I activiteiten 

Geef de belangrijkste water- 1 
verbruikende processen, apparaten, 
en/of activiteiten aan. 

Processen: 

Apparaten: 

Activiteiten: 

6 Besparende maatregelen 

.ca. 210 m' ......... 0 ......... € 

ca .... 7.200 ..... m3 ......... 0 ........ € 

.................. m3 ...... ... o ........ e: 

Relnlglng~kosten 

. .. .... .. ........ € 

relnigingswerkzaamheden 

luchtwasser (verdampi~g en spuiwate'r} 

drinken door de dferen 

Geef aan welke besparende 
maatregelen reeds zijn getroffen. n.v,t. 

Geef aan welke besparende 
maatregelen zullen worden 
getroffen. 

Hergebruik h~melwater. Daarnaast zal w~ter gedose~rg aan het 
voer toegevoegd worden in de voerkt:!uken. 

7 Sanitaire voorzieningen 

Doorstroombegrenzers: o ja a gedeeltelijk a nee xn.v.t, 

Perlators I bruismondstukken: aja o gedeeltelljk o n.ee x n.v.t. 

Reduceerventielen in leldingen: a ja o gedeeltelijk a nee x n.v.t. 

Waterbesparende douchekoppen: o ja a gedeeltelljk o nee x n.vit. ' 

Thermostatische mengkranen: xJa a gedeeltelij~ o nee o n.v.t. 

Moment- of drukkoppen: mja o gedeeltelljk a nee x n.v.t. 

Zelfsluitende kranen na 
bepaalde tijd xja o ~edeeltelijk o riee O l').V.t. 

Elektronische detectorkranen: a ja o gedeeltelijk o nee xn.v.t. 

Reduceerventielen in leldingen: xja a gedeeltelijk o nee o n.v.t. 

Was- en vaatapparatuur: xja o gedeettelljk o nee o n.v.t. 
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Spuitknop op waterslang: xja a gedeeltelijk a nee a n.v.t. 

Spoelonderbreker op toilet: xja a gedeeltelijk a nt:1e a n.v.t. 

4 liter i.p.v. 9 liter spoelbak: a ja a gedeeltelijk a nee x n.v.t. 

Ultrasone luchtbevochtiging: a ja a gedeeltelijk a nee x n.v.t. 

Zuinig waterverbruik: a ja a gedeeltefljk a nee x n.v.t. 

8 Afvalwater 

Hergebruik van spoelwater: o ja a gedeeltelijk x nee o n.v.t. 

Hergebruik van proceswater: xja a gedeeltelijk o nee a n.v.t. 

Hergebruik van gereinigd 
afvalwater: o ja a gedeeltelijk x nee o n.v.t. 

Gebruik van regenwater: xja a gedeeltelijk a nee a n.v.t. 

Zuivering I recirculatie: xja a gedeeltelijk a nee a n.v.t. 

Procesaanpassing: o ja a gedeeltelijk a nee xn.v.t. 

Gesloten koelwatersysteem: a ja a gedeeltelijk a nee x n.v.t. 

9 Bijlagen 

De volgende bijlagen zijn bijgevoegd: 

r 
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BIJLAGE 13 

Bodembescherming 

Bijlage behorend bij aanvraag WM: Landschot b.v., v.d. Veldenweg 4 te Diessen 
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Bodembescherming 
Op de locaties voor de opslag van zwavelzuur, brijproducten, reinigings- en 
ontsmettingsmiddelen, dieselolie en drijfmest wordt een nulsituatie bodemonderzoek 
uitgevoerd. Binnen de bedrijfsvoering zullen werkprotocollen warden opgesteld, waarin 
beschreven wordt hoe er met deze opslagen omgegaan dient te warden. Dit wordt ook wel 
'good housekeeping' genoemd. Daarnaast zal de milieuvergunning nadere voorschriften aan 
de inrichting opleggen om bodemverontreiniging te minimaliseren. Hieronder volgt nog een 
overzicht van de bodembedreigende activiteiten en daarbij vermeld welke voorzieningen 
getroffen warden. 

Ops/ag van zwavelzuur 
Ten behoeve van het reinigen van de lucht, wordt zuur toegevoegd aan het waswater in de 
fuchtwassers. Dit zuur wordt centraal opgeslagen in een bovengrondse tank met een inhoud 
van 4.000 liter. De opslag van dit product en het gebruik van leidingen voor transport van 
zuur naar de luchtwassers meet voldoen aan de PGS (Publicatiereeks Gevaarlijke Staffen). 
Voor de opslag van zuur en de luchtwasser gelden de voorschriften verbonden aan 
stalsysteem BWL 2004.02, zoals is toegevoegd in bijlage 10. 

Opslag spuiwater 
Bij gebruik van een luchtwasser komt spuiwater vrij . Het spuiwater wordt opgeslagen in een 
polyester silo met een inhoud van 50 m3

. De silo wordt geplaatst op een betonnen plaat, 
voorzien van opstaande rand. Het spuiwater wordt vervolgens als een nuttige toepassing van 
het bedrljf afgezet als ammoniumsulfaat. Ammoniumsulfaat wordt gebruikt als meststof voor 
het bouwland. Voor het ophalen van het spuiwater is aan Uniqfill een ontheffing verleend 
door het ministerie van LNV. 

Ops/ag van natte bijproducten en brijvoer 
In de voerkeuken zijn dichte rvs-mengtanks geplaatst waarin het voermengsel wordt bereid. 
Deze tanks zijn van materialen die bestand zijn tegen het zurige (PH<?) brijvoer, bovendien 
zijn deze opgesteld in een ruimte waar sprake is van een vloeistofkerende vloer met afvoer 
(via pompje) naar de mestkelder. Zie ook paragraaf 5.14. 

De bijproducten worden opgeslagen in betonnen bunkers, welke aan de binnenkant met 
polyester of vergelijkbaar product gecoat warden, zodat de wanden en vloer van deze 
bunkers bestand zijn tegen de inwerking van deze producten. Daarnaast wordt de gehele 
ruimte voorzien van een vloeistofdichte vloer. 

Opslag reinigings- en, ontsmettingsmfddelen 
De opslag van deze producten vindt plaats in een ruimte waaronder zich een vloeistofdichte 
bak bevindt. De vloeistofdichte bak heeft een zodanige inhoud, dat de aanwezige middelen 
in zijn geheel kunnen warden opgevangen. 

Ontsmettingsboog, kadaverplaats 
Deze plaatsen worden voorzien van vloeistofdichte betonvloeren met een afvoer naar een 
opvangput om het waswater en aanwezige reinigings- of ontsmettingsmiddelen te kunnen 
opvangen. Deze platen worden zo geconstrueerd dat de vloeistoffen niet van de plaat af 
kunnen lopen. Op het moment dat deze oppervlakten schoon zijn en niet in gebruik, wordt 
hemelwater van deze platen afgevoerd naar het oppervlaktewater. 



Opsf ag dieselolie 
Deze opslag wordt in de loods geplaatst nabij de zuuropslag. De tank zal bovengronds 
worden opgeslagen en in een lekbak worden geplaatst of er wordt gekozen voor een 
dubbelwandige tank. Voor deze opslag gelden de richtlijnen van de PGS 29. Dit houdt onder 
andere in dat het optreden van een lekkage van de opslag en leidingen wordt 
geminimaliseerd door het verbinden van deze voerschriften aan deze onderdelen binnen de 
inrichting. 

Opsiag propaan 
De propaantank heeft een inhoud van 3.000 liter. De opslag valt niet onder de werkingssfeer 
van het Besluit veerzieningen en installaties, aangezien Previncie beveegd gezag is veer de 
WM-aanvraag. Veor de epslag zal aan de vergunningsveorschriften voldaan werden. Dit 
betreft ender andere de richtlijnen van de PGS 20. 

Opslag drijfmest in kelders en mestsilo 
De epslag van mest zal plaatsvinden in mestdichte kelders die veldoen aan de meest 
recente beuwtechnische richtlijnen veer mestopslag. De epslag van mest vindt plaats ender 
het gehele bedrijfsvleeroppervlak van de stallen, uitgezonderd de centrale gang. De centrale 
gang in de stallen werdt gebruikt veor het epvangen van het hemelwater. 
Onder de stallen resulteert dit in een epslagcapaclteit van 18.228 m3 veer drijfmest. 
Daarnaast bevindt zich buiten de stallen een aparte opslag in een mestsilo met een kunststof 
afdekking en een inhoud van 2.000 m3. Deze opslag valt vanwege de omvang en de grote 
afstand tot kwetsbare gebieden ender het Besluit mestbassins milieubeheer. De mestsilo zal 
aan de veorschriften uit dit besluit veldoen. 
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Bijlage 14: Werking ventilatiesysteem 

Op de stallen worden in totaal 8 luchtwasunits geplaatst. Deze hebben een gezamenlijke 
maximale capaciteit van 930.000 m3/uur. Het overzicht per stal is weergegeven in tabel 1. 

Tabel 1: Overzicht van tuchtwasunits per staldeel en capac1teit 
Stalnr. 1a 1b 1c 1d 2a 2b 2c 2d 

soort en aantal dieren 
vleesvarkens 2,304 2.592 2.592 2.592 
kraamzeugen 96 144 
gu/drag. zeugen 490 394 
biggen 2304 2304 
opf okzeugen 155 155 
beren 2 2 
voerkeuken x 
Cap.wasser {x1 .000 
m3/u]1 140 160 160 160 110 100 50 50 

1 •. .. 
B1J de berekening van het vent1latiedeb1et z1Jn de normen gehanteerd, zoals vastgesteld door het 

klimaatplatform. Bij biggen en vleesvarkens is gerekend met gelijktijdigheidsfactor van 75%, omdat er diversiteit in 

luchtvraag is per afdeling (afhankelijk van tliergewicht) 

De twee stallen (opgedeeld in totaal 8 delen) zijn voorzien van een luchtinlaat in de 
kopgevels van de stallen, waarna de lucht via een geperforeerd ventilatieplafond de afdeling 
wordt ingetrokken. De verschillende afdelingen per stal zijn voorzien van een of meerdere 
zogenaamde afzuigunits die bestaan uit een meetventi lator en een smoorunit. Afhankelijk 
van de gewenste binnentemperatuur en de heersende buitentemperatuur kan het debiet wat 
door de afzuigunit moet worden ge:zogen varieren. Dit wordt geregeld met een 
temperatuurvoeler in de afdelingen en een klimaatcomputer. Op basis van de 
doorstroomsnelheid in de afzuigunit wordt het debiet berekend. Afhankelijk of dit hoger of 
lager moet zijn, wordt de smoorunit verder geopend of juist wat dicht geknepen. 

De ventilatoren op het einde van het centrale afzuigkanaal blazen uit in een zogenaamde 
drukkamer en aan het einde hiervan bevinden zicht de luchtwasunits. In totaal zijn er 8 
centrale luchtkanalen, waarvan het einde gelegen is in het midden van de twee stallen (zie 
ook bijlage 3). Afhankelijk van het gevraagde debiet in de verschillende afdelingen wordt het 
toerental van de ventilatoren middels een frequentieregelaar gestuurd. Nadat de lucht door 
de wasser js gegaan wordt deze op een hoogte van 9 m boven maaiveld naar buiten 
geblazen. 

Zie ook de plattegrond en doorsnedetekening in bijlage 3. 
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Dimensionerinsplan ' . 
Detailtekening uitvoering h.ichtwasser 
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Secretarlaat Stlchting Groen Label 
Groe11 Labelnummer: 

Toegekend op: 
Vervangt nummer: 

BB 00.02.084 

24 februari 2000 

n.v.1. Toegekend op: n.v.t. 

Tot herroeping door het Bestuur van de Stichting Groen Label 

Chemisch luchtwassysteem 95% 

~ 
Geldigheid voor het systeem: 

Naam van het systeem: 

Diercalegorie: Vleesvarkans, kraamzaugen, guste en dragende zeuyen, 
gespcenda biggen en beren 

/(orto omschrljvi11g VHn hut stalsysreem: 

Postbus 70 
2280 AB Rijswijk 
tel. 070 4144700 
tax 070 4144702 

De ammoniakemissie word! beparkt door de ventilutielucht te bel11indeJe11 In een cliemisch JuchtWassysteem. Oit systeem bestaat uit verticaal 
geplaatste ell!rnenten, waarover minimaal orn de 20 minuton de aangezuurde wasvloeistof gedurende l rnlnuut gesproeid wordt BIJ passage van de 
ventilatielucht door het luchtwassysteam wordt de ammoniak afgevangen in de wasvloeis1ot, waarna de gereinlgde ventilatielucht het systeem 
verlaal Middels toevoegiog van zwavelzuur aan de wasvloeistof. wordt continu de amrnoniak orngezet in een zouL 

Eisen t1an de uitvoerir;g: 
1} Chemisch luchtwassysteem 

Een chamisch luchtwassysteam kan de ventilatiel11cht van een of rnaerdere afdclingan behandalen, Op de situatieteken1ng van het tatale bedrljf dlent 
dit duidelijk te wotden aangegeven. 

2) Ventllatfelucht 
a. van elke afdelfng waarvoor de lag ere emissiewaarde van kracht is, dient alfe ventilatielucht via hel chemisr.h luchtwassysteem de stal te verleten; 
b, bij het gebrOik van een ce111raal alzuigkanaal li'loet het doorstrnomoppervlak van dit karteal tenr1'1inste 1 cm2 par m:l per uur maximal.e ventilatie· 

capaciteit badrageo. Voorts moeten de door he1 Klirmiatpletfonn vestgestelde norman voor maximale ve11tilatle in acht worden genomeo. 
3) Registratle lnstrumenten 

Ten behoeve va11 de wekelijkse controte (2ie bijlage 2), mo!lten een urenteller en een geijkte waterpulsrneter worden eangebracht. De 11renteller is 
nodfg voor het registreren van de draaiuren van de circulatiepomp. Door de wolermeter wordt de hooveelheid spuiwater !joregistreerd. Deze 
wearden moeten contlnu worden geregistreerd en niet vrij toegankolijk Worden opgeslagon. 

41 Zuuropslag 
De inhoud van de opslag moct she I en accuroet kunnen worden afgelezen. 

5) Af\loer spujwater 
Het spuiwater mag niet worden afgevoerd near een mestkelder die in open verbinding staat met de dieren. Aanbevolen wordt om hst sp11iwater af ta 
voeren naar een aparte opslag waarln zich geen mast bevindt. 

Ei~·tm aafl het ,gebruilc: 
1) Conform hat monstemame ptotocol (zle bijlage 11 dient elk half juar een monster van het waswater te worden genomen. Oe analyseresultaten dienen 

binnen de aangegaven grenzen te liggen, Indian doze buiten de grenzen llggen dlent de gebruiker en/of fevarancier actie te ondernemen. 
Monstarname, vervoer er1 analyse van het waswater e.n de rap portage doarvan dienen door eon STERIN/STERLAB gecartlficeerde instelling te 
worden uitgevoerd. 

2) Door vervulftng van het filterpakket zal de Yentilatielucht een hogere weerstand ondervlnden. Om deze redsn dient het fuchtwassysteem minimaal elk 
jeer te worden gerein1gd. 

3) fr dient een logboek te warden bijgehouden met betrekking tot enerzijds metingen, onderhoud, analvseresultaten van het waswater eo optredende 
storing en e11 nnderzijds de wekelijkso controlewerkzaamhoden (zie bijlage 2). 

4) Het chemisoh luchtwassyst$$m moec een ammoniakverwijderingsrendement hebben van minimaal 95%. 
5) Er dient een nnderhouds1:ontract en een adviescontract afgesloten te zijn met de leverencier. In het onderhoudscontract moet een jaerlijkse controle 

en onderhoud van het luohtwassystee1112ijn opgenorno11. Voorts zijn m dit contract taken ven do leverancier opgenomen. Bljfage 2 gaeft informatie 
over de Gtandaardlnhoud van het ondertioudscontrnct. Het odviescontrnC1 biedt steun bil vrogen ove1 de procesvoering van het Juchtwassysteem. 

Npdem bijzonderheden: 
l) Bii rJe vergunningaenvraag die11t liet dimensioneringsplan van het luchtwassysteem, conform het toelstingscertific~at (waaruit onder meer de relatie 

met het aantal dieren per diercategorie blijkt) en het monsternameprotocol te word en overlegd. 
2) Hetmonsternameprotocol en de bedieningshandleiding dienen ori eon centra fa plaats bi) de instalfatie ta warden bewaard. 
31 De bestemrnlng van hat spuiw<1ter van het chemisch luchtwassysteem moet duidefijk word1m eangegeven. Oe Stlchting Groen Label wfjst het 

bevoegd gezag, de luchtwasserproducent/leverancier en de vergunninghouder er op dat verwljderlng en afzet van hat spuiwater binnen de vigerende 
regeJgeving dienen plaats te vindan. Oaarnaast dient di) lucgtwasserproducenVleveraf\cier de veehouder ~ier eicpleciet op te wijzerr, 

4) De vergunningverlener kan voorschrijven een rendementsmatlng van het chemisch luchtwassysteem uit te voeren in de perlode van 3 tot 9 maanden 
nadat het systeem is gelnstalleerd. Om op langere lermijn het ammoniak.vorwijderingsrendement van hat chemisch 1uchtwassysteem aan te ton en ken 
do \/ergunnlngverlener voorschrllven tot het herhafen van de rendementsmetlng, In bijlage 3 ls een beschrllving opgenomen van de wijze woarop de 
rendementsrnellng moet warden uitgevoerd. 

5) Chemischa luchtwassystemen warden gakenmerkt door het vdjkomcn van spuiwater en extra energieverhmik door de ventilatoren. 
61 Het gehalte asn ammonlumsufaat in het spuiwa~er moet m1n1maal 1.l molflftur bodmgen. 
71 Voor de opslag van en het-Omgaan nietzwavelzuur ziln door de erbetdslnspectie e11 de Commissie Preventie van Rempen voor gevearll]~e stoffen 

rlchtlijnen opgesteld (P-bled 134.4 en CPR-richrliin 15·1). Het niet Ohkomen Yan tl1m1 richtlijnen kan etnstigc ongelukkentot gevolg hebben. 
81 De aarwrager noemt dit chemisch IUchtwassysteem: "UniQ-96". 
91 De basllssing vari het Bestuur is genomen op basis van een door de 11a1wrager overlegd meetrapport De emis11ie bedraegt; 

e. Gespeende biggen 
• 0,03 kg Ni.13 per dierplaats per jaar bij ~uisvesting met maximaal 0,35 m2 leefruimte per diorplaats; 
• 0,04 kg NHa per llierplaats per janr bij huisyesting met macr dan 0,35 m2 tecfruimre per diorplaats. 

o. Kraau11euye11 
0,42 kg NH3 per dierplaats per jaar. 

e. Guste en dragende zeugen 
· 0,21 kg NH3 per dlerplaat~ per jaar blj individuele huisvastlng; 
• 0,21 kg NH3 per dlerpfaets per jaar bi) groupshuisvesting. 

d. OekbtH!!fl 
0,28 kg NH3 per diorpl~ats per jaar. 

e. Vleesvarkens 
• 0,13 kg NH3 per dlerplants per laar bli hlllsvesting mat maximaal O.S ml leefrulmte per dlerplaats: 
· 0, 18 kg NH3 per dierplam per jaar bij huisvesting mt!l me er dan 0,8 1112 Jeefruirnte per diercpJaats. 

10) Oil bovenvermelde bijlagen 1• 2 en 3 zijn opyenomen in de bijlagen behorendc bij chemische luchtwassvstemen. 

Teke11ingen: 
Zie ommezljde voor een schArnatisch overzlcht van hat chemisch luchcwassysteem en de intearstiP. van het luchtwassysteem In de stal 

A1mgevrs11gd door. 
.Uni-!H'ill lntgrnationat B.V. te Meyel, tel . 077 4661200, 
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Omschrijving: 

Chemfsch luchtwassysteem 95% voor vlees
varkens, kraamzeugen, guste en dragende 
zeugen, gespeende biggen en beren 

i\enge11raagd door: 

Uni-Q-Fill International B.V. 
te Meyel 

Datum Groen Label: 

24-02-2000 

Behorende bfj aan11n111g· 

BB 00.02.084 



Secretarlaat StichUng Groen Label 
BIJLAGEN BEHORENDE BIJ CHEMISCHE LUCHTWASSERS 
d.d. 15 juni 2000 ~vervangt de bijlagen van 4 november 1999) 

BIJLAGE 1: MONSTERNAME PROTOCOL 

~ 
Postbus 70 

2280 AB llljswiJk 
lei. 070 4144700 
fax 070 4144702 

Het Is essenlieel dater een representatiet monster van het in het luchtwessysteem ita11we1ige waswater wordt genomen. Het wa$water dienl op de 
hieronder aangegeven pafameters te word en geanaiyseerd. En de analyseresulta1en dienen binnen een bepaalde bandbreedte te liggen. 

Mo11tttern11n1e platJti>; 
In de leidlng van de recirculatiepomp 11a11r de sproeiers is een altoppunt aenwezlg voor he~ bernonsteren van het waswater. 

Mo11storname: 
De monstetname vintlt pleats door in een emmer ender het aftappunt circa 2 liter waswater op te vangen. Hieruit wordt JOO milliliter in een 
monsterfle.sje gebracht. De analyse dlent binnen 48 uur te word en uitgevoerd. 

Analyse: 
Het waswater dient in een leboratorium met ST ERLAB erkennlng volgens daartoe geschikte normen te word en onderzocht op pH, ammoniom 
(NH 4 •-NI, en sulfaat (S0,2·). Het gehalte aan ammoniumsulfaat is systeem afhankelijk. 

Bamfbroedte va11 de a11alyses: 

component 

pH 

Onal/1a11lre/ijka Tnspectie: 

res ultaat 

afwijking < o.s pH eenheid 
afwijking > 0,5 en < 1 pH eenheid 
afw ijking > 1 pH eenheid 
afwijking < 10% 
afwijking > 10% en< 20% 
afwijking > 20% 

actie gebruiker/ leverancier 

geen actie 
aa ndachtspunt 
reparatle/onderhoud 
geen actie 
aandachtspunt 
reparatie/onderhoud 

Degone ilia de monsters neemt controleert het spuidebiet en de werking van de recirculatiepomp. In dat kader wordan do standen van de 
uranteller en de watermeter algelezen en geregistreerd. Gecontroleerd mo et word en of het spulwaterdeblet overeenkomt met de door de 
leverancier opgegeven waarde. 
Voorts moet net zuurverbruik worden vastgesteld, Dit verbruik moet voor wat betreft de orde van groone overeenkomen met de geschatte 
ammoniakemlssie over de argelopen perlodo. 
lndien blijkt dat de gemeten waarden oiet llggen lllnnen de aaogegeven range (zle bijlage 21 moet de veehouder sarnen met de leverancier actie 
ondernemen om de werkir1u van het ohernisch h1eh1wassysteem te optimaliseren. 
Ten behoove van deze controle moeten de 11olgen\1e gegovens bi) het luchtwassysteem besohlkbaar zijn: 
a. staltype; 
b. dlerbezettlng over de afgelopen periode, sinds de vorige inspectie lopleg- en afleverdata en a an ta I dieren); 
c. aarwullingen van de zuurvoorraall, sinds vorige insµeetia (data, volume van het zuur en pakbonnenl; 
d. spuiwalerdehlet zoals door dCl leverancier is ingosteld. 

R11pportage: 
Llitkomsten van de analyses moeten word en verzonden aan de vee'1ouder en de leverancier. Bti de rapportage rnoeteri in ieder gev11I do v0Jge11de 
gegevens Worden vermeld: 
a, (type)nummer van de luchtwasser; 
b. datum van nionstername: 
c. naam, ad res en wooriplaats van de lnrichtlng waar de luchtwasser fs geplsatst; 
d. meterstanden van de urenteller en de spuiwater debietmater; 
e. zuurverbruik; 
f, eventuele opmer~ingen, 
liei inspectie laboralorium beoordeelt de uitslagafl van de waswatel'monsters en meterstan11en om vast te stellen of de chernische 1ucntwasser 
op goede w1jze hoeft gofunctloneerd. Over deze beoordelfng client jaarlijks le worden gerarporteerd. Een beoordeling van het jaarlijkse 
technische onderhoud en het logboek maken deel urt van deze jaarlljkse rappottage. Verze.nding van het rapport moet plaalsvinden aan de 
veehouder, de leverancier en de gemeente waarin de inrlchtlng is golegen. 

BIJLAGE 2: STANOAARO ONDERHOUDSCONTRACT 

Hat standaard onderhoudscontract dient minimaal de volgonde elementen te bevatten: 
11 M!mmaal e811maal per jaar dient do leverencier een onderhou<lsbeurt uit te voeren. 
2) Wekell)kse controle van do veehouder op de volgende puntan: 

a. pli veil het waswater (bljvoorbeeld met een lakmoespepierl; 
b. waawoterdebiet en verdallng over het pakket (r1oteren meterstand urenteller, volgeris voorschrift van de leverancier); 
o. spuiwatordl!biet lnoteren meterstend watermete(; volgens voorschrift van de lever11ncier); 
d. vontllatie (llolgens voorsc11rilt van de fevoranclorl: 
e. zuurdoseerlnstalfotie (volgens voorschrifl van de lovorancier); 
f. zuurverbruik. 
0(1 llandbreedte ven de woememlngen en brjbehorendo accies z1tn lo ondersteande t1.1bel weergegeven. 

3) lncidenteel reioigen van het lllChlwassysteern (volgens voorschrift van de levetancierl. 
4) Her megolijk maken van r.ontrole dr,ior do veahouder ren behoeve van de leverancler. 
51 111 geval do veehouder verplJeht wordt om een rendomentsmeting uit re laten voore11 moot ln het onderhoudscontract word en vastgclegd dot de 

t11varanclor voor h11t ultvoeren van deza meting verantwootdoli).k is. 



BnudbrBedte van de 0011trolepunta11: 

controlepunt 

sproeiheeld * 

waswaterdebiet 

draaiuren waswaterpomp 

spuiwaterdebiet 0 

dfuil.v&i uv1:11 µakk~l 

resultaat 

goed 
suboptimaat 
stecht 
afwijking < 10% 
afwijking > 10% en< 20% 
afwijking > 20% 
afwijking < 5% 
afwijking > 5% 
afwijking < 10% 
afwijking > 10% 
afwijking < 20% 
afwijking > 20% en< 40% 
afwijking > 40% 

actie gebruiker/leverancier 

geen actle 
aandachtspunt 
reparatie/onderhoud 
geen actie 
aandachtspunt 
reparatie/onderhoud 
geen actie 
verklaring vragen 
geen actie 
reparatie/onderhoud 
geen actie 
aandachtspunt 
re pa ratie/onderhoud 

• goed: s_proeibeeld is regclrnatlg en br.strijkt het gehele oppervlak 
subopt1maat: sproeibeeld is niec regelmatig of lleittrljkt tot circa SO% van het ol)pervlak 
slscht: sproaibeeld Is niet regelmatig en hestrijkt minder dan circa 80% van het opp~rvlak 

.. Spulwaterdebiet, uitgedrukt in liter/jaar/dierplaats, bedraagr. 
VAAKENS 
• gespeende blggen, leefruirnte maximaal 0,3fi m2 per tlierplaats 9 
· gespeencle biggen, leelruimte meer dan 0,35 ml per dierplaats 11 
• k.raamzeugen 125 
· guste en drage11de zeugen 65 
• dekberen 85 
- vlaesvarkens, leefluimte maximaal 0,8 m2 per dierplaars 40 
• vlaesvarkens, laefruimte meer dan 0,8 m2 per dierplaats 85 
PLUIMVEE 
- vleeskuikens 0,7 
· vleeskuikenouderdieren 8,l 
- legklppen: voliilre- en grondhuisvastingssysteme11 4,5 
· opfokdieren va11 legrassen: voliere- en grondhuisvestingssystemen 2.4 

Bovenstaande debieten zijn berekend op basis van de emissiefactoren die in 1999 gelden voor trarlitinnele stallen. 

De resultaten van de wakelijkse conlrolo rnoeten word en oereofstreerd In he1 looboek. Afwijkmoe111en opzlchte van hat monstemame protocol of 
op andere wifze opgemer~t door de vochourler, bifvonrbonld In tle vorm van plutsefing toenemende stanknverlasr, die duiden op drn!gonde 
cetam1rci1en. moeten dlrnct aon de leverancier wordeo gemeld. Alie olWlfkingen dlenen in het logbook te word en opgenomen. Ook de inc1dontllte 
reinigi(lg en controlebeurt door de leverencier dienl te wetrdon vermeld in hot logboek, met daarbij de bevindingen. Bij clo verpllchting tot het 
uitvoeren ven enn rendomentsmelino moet de dellllll waarop deze meting Is 11erricllt in het logbook worden geregistreerd. 

BIJLAGE 3: RENDEMENTSMETING 

De vergunningVlltlenor kan voorschrijven een rendementsrnering van het chemisch tuchtwassysteem uitte voeren. Deze bestaat uit r.en 
natchemische bepating van het arnmo11iakgehalte In zowel de ventilatielucht voor de wasser els de ventilatielucht na de wasser. Conform de 
voorschriften van de NER dient dit te gebeuren gedurende drie mael een meting van een half uur tljdens piekbelasting van de wasser (dit becekellt 
voor de veehouderij overdag}. Het verwljderingsrendement van ammoniak door het luchtwassysteem dient hietblj minimaal het in de vergunnlng Wet 
Milieubeheer aangehouden reductiepercentage te zijn. 



Dimensioneringsplan lamellenfilter Uniqfill Air 

Opdrachtgever 

locatle 

Referentie 

Datum 

E. Rij ilen 
Broekstraat 31 

5688 JX Olrschot 

landschot BV 
v.d. Veldenweg 4 
Dlessen 

3 oktober 2006. 

Uniqfill~ 

In onderstaande tabel is net dimensioner1ngspTan weergegeven voor het reinigen van stall\Jcht van oovengenoemde 
locatie met de UnTqfilJ lamelienfllter Groen Label BB 00.02.084 950/a ammoniakreductie. 
Deze dimensionering Is conform toelatlngscertificaat en alle andere voorwaarden vlgs. Groenlabel leaflet 

m•/uur/ 
Aantal Omschrljvlng stal 1a dlerplaats * Totaal 

0 guste-/ dragende zeugen 150 0 

0 kraamzeugen 200 0 

0 opfokzeugen 60 0 
2.304 vleesvarkens 60 138.240 

0 blggeo 20 0 

Maximum ventllatlebehoefte m•/uur 138.240 

• ventiliJtte behoelt blf centrale afzulglng op biJsls van gel{jkt(jdighe/d 

Aantal luchtwassers 1 stuks 

Totale capaciteit luchtwasser 6 vakken 140.000 m3/uur 

Afmeting luchtwasser ca. 9975 x 3125 x 2800 mm(l.xDxH) 

Gewicht luchtwasser met lamellen en spoelv ca. 11.500 kg. 

Max. vermogen spoelpomp wasser 2,20 kW/uur 

Gemiddeld opgenomen vermogen 1,54 kW/ uur 

Looptljd spoelpomp 8,00 uren/dag 

Max. vermogen zuurpomp 0,03 kW/uur 

Looptijd zuurpomp 1,5 uren/dag 

Totaal opgenomen vermogen 4.550 kW/jaar 

Besturlngsl<ast 230/400 Volt 

Afmeting centraal kanaal per stal 16,9 rW 



Dimensioneringsplan Lamellenfilter Unlqfill Air 

Opdrachtgever 

Locatie 

Referentie 

Datum 

E. Rijnen 
Broekstraat 31 
5688 JX Oirschot 

Landschot BV 
v.d, Vcldenweg 4 
Dlessen 

3 oktober 2006. 

UniqfillA~ 

In onderstaande tabel ls het dimensioneringsplan weergegeven voor het relnlgen van stallucht van bovengenoemde 
locatle met de Unlqflll lamellenfllter Groen Label BB 00. 02.084 950/o ammonlakreductie. 
Deze dlmenslonering is conform toelatingscertificaat en alle andere voorwaarden vlgs. Groenlabel leaflet. 

mJ/uur/ 

Aantal Omschrijvlng stat 1b dierplaats * Totaal 

0 guste-/ aragenae zeugen 150 0 
0 kraamzeugen 200 0 
0 opfokzeugen 60 0 
2.592 vleesvarkens 60 !55.520 
0 blggen 20 0 

Maximum ventilatJebehoefte m•Juur 155.520 
• ventilatfe behoelt bi} centrale afzufging op basis van ge/ijktijdighekJ 

Aantal luchtwassers 1 stuks 

Totale capaciteit luchtwasser 6 vakken 160.000 m3/uur 

Afmeting luchtwasser ca. 9975 x 3125 x 2800 mm(LXDxH) 

Gewlcht luchtwasser met lamellen en spoelv ca. 11.500 kg. 

Max. vermogen spoelpomp wasser 2,20 kW/UUr 

Gemlddeld opgenomen vermogen 1,54 kW/uur 

Looptijd spoelpomp 8,00 uren/dag 

Max. vermogen zuurpomp 0,03 kW/uur 

Loopttld zuurpomp 1,5 uren/dag 

Totaal opgenomen vermogen 4.550 kW/jaar 

Besturingskast 230/400 Volt 

Afmeting centra&I kanaal per stal 19 m• 



Dlmensioneringsptan Lamellenfilter Unlqfill Air 

Opdrachtgever 

Locatie 

Referentie 

Pawm 

E. Rijnen 
Broekstraat 31 

5688 JX Oirschot 

landschot BV 
v.d. Veldenweg 4 
Oiessen 

3 oktober 2006. 

In onderstaande tabel Is het dimensioneringsplan weergegeven voor het rernrgen van stallucht van oovengenoemde 
locatie met de Unlqfill lamellenfilter Groen Label BB 00.02.084 9So/o ammoniakreductle. 
Deze dimensionering Is conform toelatingscertificaat en alle andere voorwaarden l/fgs. Groenlabel leaflet 

m3 /uur/ 

Aantal Omschrijving ital le dlerplaats * Totaal 

0 guste·/ dragende zeugen 150 0 

0 kraamzeugen 200 0 
0 opfokzeugen 60 0 
2.592 vleesvarkens 60 155.520 
0 biggen 20 0 

Maximum ventilatiebehoefte m•/uur 155.520 
• ventl!atie behoeft bij centrale afzufging op b4sis Villl ge/ijktijd/ghe/d 

Aantal luchtwassers 1 stuks 

Totale capaclteit luchtwasser 6 vakken 160.000 m3/uur 

Afmetlng luchtwasser ca. 9975 x 3125 x 2800 mm{LxDxH) 

Gewicht luchtwasser met lamellen en spoel~ ca. 11.500 kg. 

Max. vermogen spoelpomp wasser 2,20 kW/uur 

Gemlddeld opgenomen vermogen 1,54 kW/uur 

Looptijd spoelpomp 8,00 uren/dag 

Max. vermogen zuurpomp 0,03 kW/uur 

Looptljd zuurpomp 1,5 uren/dag 

Totaal opgenomen vermogen 4.550 kW/jaar 

Besturlngskast 230/400 Volt 

Afmetlng centraal kanaal per stal 19 m~ 



... 
Dlmenslonerlngsplan Lamellenfilter Unlqfill Air UniqfillAir. 
Opdrachtgever 

Locatie 

Referentie 

Datum 

E. Rijnen 
Broekstraat 31 

5688 JX Olrschot 

Landschot BV 
v.d. Veldenweg 4 

Diessen 

3 oktober 2006. 

In onderstaande tabel Is llet dimenslonerlngsplan weergegeven voor het reinlgen van stallucht van bovengenoemde 
locatie met de Unlqflll lamellenfilter Groen Label BB 00.02.084 950/o ammoniakreductle. 
Deze dimensionering Is conform toelatingscertlficaat en aiie andere voorwaarden vlgs. Groenlabef leaflet 

m1 / uur/ 
Aantal Omschrijvlng stat ld dlerplaats * Totaal 

0 gustl!-/ drngende zeug;:n 150 0 
0 kraamzeugen 200 0 

0 opfo!aeugen 60 0 
2.592 vleesvarkens 60 155.520 

0 biggen 20 0 

Maximum ventllatiebehoefte m•/uur 155.520 

~ ventflatie behoeft bij centrale afzufg/ng op basis van gelijktf}dighe!d 

Aant.af luchtwassers 1 stuks 

Totale capaclteit luchtwasser 611akken 160.000 m3/uur 

AfTnetlng luchtwasser ca. 9975 x 3125 x 2800 mm(LxDxH) 

Gewlcht fuchtwasser met lamellen en spoelv ca. 11.soo kg. 

Max. vermogen spoelpomp wasser 2,20 kW/Uur 

Gemiddeld opgeoomen vermogen 1,54 kW/uur 

Looptijd spoelpomp 8,00 uren/dag 

Max. vermogen zuurpomp 0,03 kW/uur 

Looptljd zuurpomp 1,5 uren/dag 

Totaal opgenomen vermogen 4.550 kW/jaar 

Besturlngskast 230/400 Volt 

Afmetlng centraal kanaal per stal 19 m' 



Dimensionerlngsplan Lamellenfilter Unlqfill Aft 

Opdrachtgever 

Locatle 

Referentle 

Datum 

E. Rijnen 
Broekstraat 31 
5688 JX Oirschot 

Landschot BV 
v.d. Veldenweg 4 
Dlessen 

3 oktober 2006. 

Uniqfill~ 

In onderstaande tabel is het dimensioneringsplan weergegeven voor het reinigen van stallucht van bovengenoemde 
locatie met de Uniqfill lamellenfilter Groen Label BB 00.02.084 950/o ammonlakreductie. 
Deze dlmenslonering is conform toelatingscertificaat en alle andere voorwaarden Vlgs. Groenlabel leaflet. 

m3/uur/ 

Aantal Omschrijvlng stal 2a dlerplaats • Totaal 

2 beren 200 400 
490 guste-/ dragende zeugen 150 73.500 
96 kraamzeugen 200 19.200 
155 opfokzeugen 60 9,300 

0 vleesvarkens 60 0 
0 blggen 20 0 

Maximum ventilatiebehoefte m'/uur 102.400 
" venlflatie behoelt bU centrale afzulging op basis van gelijkfijdigheid 

Aantal luchtwassers stuks 

Totale capaciteit luchtwasser 4 vakken ua.ooo m3/uur 

Afmeting luchtwasser ca. 6875 x 3125 x 2800 mm(LxDxH) 

Gewlcht luchtwasser met lamellen en spoelv ca. 7.500 kg. 

Max. vermogen spoelpomp wasser 2,20 kW/uur 

Gemiddeld opgenomen vermogen 1,54 'IN//uur 

Looptijd spoelpomp 5,60 uren/dag 

Max. vermogen zuurpomp 0,03 kW/uur 

Looptijd zuurpomp 1,5 uren/dag 

Totaal opgenomen vermogen 3.160 kW/jaar 

Besturingskast 230/400 Volt 

Afmetiog ceotraal kanaal per stal 12,S ma 



Dimensioneringsplan Lamellenfilter Uniqfill Air 

Opdracritgever 

Locatie 

Referentie 

Datum 

E. RIJnen 
Broeksttaat 31 

5688 JX Oirschot 

Landschot BV 
v.d. Veldenweg 4 
Diessen 

3 oktober 2006. 

Uniqfill Air I 

In onderstaande tabel Is het dimenslonerlngsplan weergegeven voor het relnigen van stallucht van bovengenoemde 
locatle met de Uniqflll lamellenfilter Groen Label BB 00.02.084 950/o ammoniakreductie. 
Deze dlmensionerlng is conform toeiatingscertificaat en alle andere voorwaarden vlgs. Groenlabel leaflet. 

mJ/uur/ 
Aant.al Omschrijvlng st.al 2b dlerplaats * Totaal 
2 beren 200 400 
~q4 guste-i dragende i:eugen 150 !i9.100 

144 kraamzeugen 200 28,800 
155 opfolc.zeugeo 50 9.300 

0 vleesvarkens 60 0 
0 big gen 20 0 

Maximum ventifatiebehoefte m•/uur 97.600 
~ ventflatie be/loe/t blj centrale ilfzu/gfng op basis van gelfjktl}digheid 

Aantal luchtwassers stuks 

Totale capaciteit IUchtwasser 4 vakken 100.000 m3/uur 

Afmeting luchtwasser ca. 6875 x 3125 x 2800 mm(LxDxH) 

Gewlcht luchtwasser met lamellen en spoeiv ca. 7.500 kg. 

Max. vermogen spoelpomp wasser 2,20 kW/uur 

Gemiddeld opgenomen vermogen 1,54 kW/uur 

looptijd spoelpomp 5,60 uren/dag 

Max. vermogen zuurpomp 0,03 kW/uur 

Looptijd zuurpomp 1,5 uren/dag 

Totaai opgenomen vermogen 3.160 kW/jaar 

Besturingskast 230/400 Volt 

AfmetJng centraal kanaal per stal 11,9 m• 



Dimenslonerlngsplan Lamellenfilter Unlqfill Air 

Opdrachtgever 

Locatle 

Referentle 

Datum 

E. Rijnen 

Broekstraat 31 

5688 JX Oirschot 

Landschot BV 
v.d. Veldenweg 4 
Dlessen 

3 oktober 2006. 

Uniqfill!J 

In onderst:aande tabel is het dlmensioneringsplan weergegeven voor het relnigen van stalluc.ht van bovengenoemde 

locatle met de Uniqfill lamellenfilter Groen Label BB 00.02.084 95% ammonlakreductie. 

Deze dlmenslonering Is conform toelatingscertificaat en alle andere voorwaarden vlgs. Groenlabel leaflet. 

mJ/uur/ 
Aantal Omschrljvlng stal 2c dlerplaats * Totaal 
0 beren 200 0 
0 guste·/ dragende zeugen 150 0 
0 kraamzeugen 200 0 
0 opfokzeugen 60 0 
0 vleesvarkens 60 0 

2.304 biggen 20 46.080 

Maximum ventilatJebehoefte m•/uur 46.080 

" venti!iltle be/loeft bfi centr.1/e afrulging op basis van ge/ljktfjdlgheld 

Aantal luchtwassers 1 stuks 

Totale capaclteit lochtwasser 2 vakken 50.000 m3/uur 

Aftneting luchtwasser ca. 3775 x 3125 x 2800 mm(LxDxH) 

Gewlcht luchtwasser met lamellen en spoelv ca. 4.500 kg. 

Max. vermogen spoelpomp wasser 2,20 kW/uur 

Gemiddeld opgenomen ve.rmogen 1,54 kW/uur 

Looptljd spoelpomp 3,20 uren/dag 

Max. vermogen zuurpomp 0,03 kW/uur 

Looptijd zuurpomp 1,5 uren/dag 

Totaal opgenomen vermogen 1.810 l<W/jaar 

Besturingskast 230/400 Volt 

Afrneting ceritraal kanaal per stal 5,6 m• 



Dlmensioneringsplan LameJlenfilter Uniqflll Air 

Opdrachtgever 

Locatie 

ReferentJe 

Datum 

E. Rijnen 

Broekstraat 31 

5688 JX Oirschot 

Landschot BV 

v.d. Ve!denweg 4 
Diessen 

3 oktober 2006. 

J 
Uniqfill~ 

In onderstaande tabel Is het dlmensioneringsplan weergegeven voor het relnlgen van stallucht van bovengenoemde 

locatle met de Uniqfill lamellenfilter Groen Label BB 00.02.084 950/o ammonlakreductfe. 

Deze dlmensionering fs conform toelatlngscertificaat en alle andere voorwaarden vlgs. Groenl.abel leaflet. 

m1 /uur/ 
Aantal Omschrijvlng stal 2d dlerplaats * Totaal 

0 beren 200 0 

0 gustr-/ drag1:nde zeugen iSO 0 

0 kraamzeugen 200 0 

0 opfckz2ugen 60 0 

0 Vleesvarkens 60 0 

2.304 biggen 20 46.080 

Maximum ventJlatlebehoefte m3/uur 46.080 

• vent/Jatie behoett bi} centrale afiufglng op basis van gelfjktlfdlghe/d 

Aantal luchtwassers 1 stuks 

Totale capacitelt luchtwasser 2 vakken 50.000 m3/uur 

Afmeting luchtwasser ca. 3775 x 3125 x 2800 mm(LxDx.H) 

Gewicht luchtwasser met lamellen en spoelv ca. 4.500 kg. 

Max. vermogen spoelpomp wasser 2,20 kW/uur 

Gemlddeld opgenomen vermogen 1,54 kW/uur 

Looptijd spoelpomp 3,20 uren/dag 

Max. vermogen zuurpomp 0,03 kW/Uur 

Looptijd zuurpomp 1,5 uren/dag 

Totaal opgenomen vermogen 1.810 kW/jaar 

Besturingskast 230/400 Volt 

Afmeting centraal kanaal per stal 5,6 m~ 



Aanvulling toepassing emissiearm stalsysteem 

Landschot b.v, zal voldoen aan de eisen en voorschrifteri zoals gesteld in de bijgevoegde beschrijvingen van het 
emlssiearme stalsysteem. Het betreft de voJgende onderdelen. 

• Dimensionering luchtwasser is uitgevoerd conform toelatingscertificaat 
• Er wordt een chemische luchtwasser van Uni-0-Fill, type UniQ-95 toegepast, waarbij continue registratie 

plaatsvindt van het aantal draaiuren van de circulatiepomp en het spuidebiet. Registratie vindt plaats met 
behulp van een urenteller en een geijkte waterpulsmeter. De geregistreerde waarden moeten niet vrij 
toegankelijk worden opgeslagen. 

• De inhoud van de zuuropslag is snel en accuraat af te lezen 
• elk half jaar wordt conform het monsternameprotocol een monster van het waswater worden genomen 

en geanalyseerd op pH, ammonium en sulfaat. Monstername, vervoer en analyse van dit water, 
alsmede de rapportage hiervan, worden door een STERIN/STERLAB gecertificeerde installing 
uitgevoerd. 

• het gehalte aan ammoniumsulfaat in het waswater meet minimaal 1,2 mot per liter bedrQgen 
• wanneer uit de rapportage van de analyse van het waswater blijkt dat de gemeten waarden buiten de 

toegestane grenzen liggen zal de vergunnlnghouder / leverancier conform het monsternameprotocol 
actie ondernemen 

• rapportage van de analyseresultaten zal plaatsvinden ender vermelding van: 
(type) nummer van de luchtwasser; 
datum van monstername; 
naam, adres en woonplaats van de inrichting; 
meterstanden van de urenteller en spuiwatermeter; 
zuurverbruik; 
eventuele opmerklngen. 

Het betreft een rapportage aan de veehouder, de leverancier en het controle orgaan (zie ook ij 
onafhankelijke controle) 

• het monsternameprotocol wordt op een centrale pJaats bij de luchtwasinstallatie bewaard. Het 
monsternameprotocol Is opgenomen in bijlage 1 bij de stalbeschrijving. 

• Onafhankelijke inspectie: degene die de monsters van net waswater neemt voert een controle Ult van 
het spuidebiet en de werking van de circulatiepomp. Enerzijds gaat het hier om een registratie van het 
aantal draaluren en de spuiwaterhoeveelheid. Anderzijds betreft het een vergelijking van het 
spuiwaterdebiet met de door de leverancier opgegeven waarde. Voorts wordt vastgesteld of het 
zuurverbruik in de afgelopen periode overeenkwam met de geschatte ammoniakemlssie. 

• wanneer uit de hiervoor genoemde vergelijking blijkt dat de gemeten waarden bui1en de toegestane 
range liggen zal de veehouder samen met de leverancier actie ondememen om de werking van het 
chemisch luchtwassysteem te optimaliseren. 

• de gebruiker I veehouder dra·agt ten behoeve van deze inspectie zorg voor de beschikbaarheid van de 
volgende gegevens bij het luchtwassysteem: 

staltype; 
dierbezetting (gewicht, Jeeftijd en aantal); 
aanvulltngen op de zuurvoorraad sinds de vorige lnspectie {data, 
volume en pakbonnen); 
spuiwaterdeblet (zeals door de leverancier ingesteld) 

• nadere gegevens omtrent deze onafhankelijke inspectie zijn opgenomen in bijlagen 1 
(monsternameprotocol) en 2 (standaard onderhoudscontract) bij de stalbeschrijving. 

• Onafhankelijke controle: het controle orgaan stett jaarlijks vast of de chemische luchtwasser op 
correcte wijze heeft gefunctioneerd. Deze beoordeling vindt plaats aan de hand van de ultslagen van de 
waswatermonsters en de meterstanden. Tevens worden het jaarlijkse technische onderhoud en het 
logboek in deze beoordeling betrokken. Nadere gegevens over deze beoordeling zijn opgenomen in 
bijlage 1 (monsternameprotocol) bij de stalbeschrijvlng 

• rapportage van de onafhankelijke controle vindt plaats aan de veehouder, de Jeverancier en de 
gemeente waarin de inrichting is gelegen 

• Reiniglng filterpakket: wordt 11)inimaal eenmaal per jaar schoongemaakt. 
• Opslag zuur: voor de opslag en het omgaan met zwavelzuur worden de richtlijnen van de 

Arbeldsinspectie, P-blad 134.4, en de Adviesraad Gevaarlijke Steffen, PGS-richtlijn 15, in acht genomen 
• Rendement: het luchtwassysteem meet een ammoniakverwijderingsrendement hebben van tenminste 

95 procent 
• Onderhoudscontract: Wordt afgesloten met de leverancier. Dit contract bevat afspraken omtrent een 

jaarlijkse controle en onderhoud van de luchtwasinstallatie door de leverancier. Voorts bevat dit contract 
afspraken over door de veehouder I gebruiker te verrichtten werkzaamheden (wekelijkse controle, 
reiniging etc.). In bijlage 2 bij de stalbeschrijving, standaard onderhoudscontract, is hiervan een nadere 
specificatie opgenomen 

• Adviescontract af te sluiten met de leverancier. Oit contract dient steun bi eden bij vragen over de 
procesvoering van de luchtwasser 
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1. Inleiding 

D.d. 8 augustus 2006 is door Landschot b.v. aan M & A Milieuadviesbureau BV 
opdracht verleend tot het uitvoeren van een energiescan ten behoeve van de 
nieuwbouw van een varkenshouderij aan de Van de Veldenweg 4 te Diessen. Door de 
provincie Noord-Brabant is de eis gesteld dat in verband met de milieuaanvraag wordt 
aangetoond of er voldoende energiebesparende maatregelen worden getroff en binnen 
de nieuwbouw van het bedrijf. 

In deze rapportage zullen de maatregelen welke door de opdrachtgever reeds zijn 
aangegeven warden aangeduid, alsmede een aantal adviezen worden gegeven over 
eventuele besparingsmogelijkheden. Doel hiervan is te komen tot een goed 
energiebeheer binnen het bedrijf. 

Als handreiking bij de opstelling van deze rapportage zijn de Circulaire energie in de 
milieuvergunning en het Informatieblad El 1 voor Veehouderijen gehanteerd. De 
hierin gedane voorstellen zijn, voor zover relevant, in de bedrijfsopzet van onderhavig 
varkenbedrijf meegenomen. 

2. Analyse van de energiesituatie 

Het bedrijfbetreft een oprichting van een varkenshouderij, waarvoor een tweetal 
nieuwe stallen met een totale oppervlakte van ongeveer 17.900 m2 zullen worden 
gebouwd. In de stallen is plaats voor 10.080 vleesvarkens, 240 kraamzeugen, 4.608 
biggen, 884 zeugen, 4 dekberen en 310 opfokzeugen. 

Uitgaande van een kental per dierplaats en verder de opbouw van het bedrijf 
beschouwende wordt een energieverbruik van 310.644 KWh geprognosti9eerd. 
Hierbij worden de volgende kentallen aangehouden: 
# 167 KWh per zeugenplaats (incl. biggen) 
# 11 KWh per vleesvarkensplaats 
# 14 KWh pc1· opfokzcugcnplaats 

Deze kentallen zijn afwijkend van de kentallen die door Infomil (informatieblad El 1) 
worden gehanteerd. De reden hiervoor is dat de ondernemer ervaringscijfers hanteert 
van zijn andere bedrijven, die een identieke opzet hebben. De andere kentallen zijn 
vooral te relateren aan een geoptimaliseerde bedrijfsvoering en een aantal 
computergestuurde maatregelen, waardoor de inschakelduur van apparatuur sterk 
wordt verlaagd. 

In bovengenoemd energieverbruik is overigens geen rekening gehouden met bet 
energieverbruik door de luchtwassers (worst case variant combiwasser 

1 
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energieverbruik 132.980 KWh). In bijlage I is een overzicht opgenomen met de drje 
mogelijke varianten voor de luchtwassers. 

Binnen het bedrijf zal op jaarbasis ongeveer 12 m3 propaan worden verbruikt. Deze 
hoeveelheid wordt verbruikt voor de gespeende biggen en af en toe de kraamstallen. 
''"'..,""''"'"";...,,.. ..,.,...., ,-i ,,. sta}l"'n ";"dt .-.la"+" .40" .. ;t., "'a~~to ;D '"10 ,.f'...tc1;~~"n "''"·"' ...tC f "-'A- Y•U-J..ll..l-1"'--l.6 •u..J..& \.&"" \. .a..v l Y.l..ll l. }J.l U.\...l U. VJ. U~ "' .l1J.IL\,.. 1 .l U\.I UJ.U J.111C,\..I 1 Va.J.1- U 

volwassen varkens, middels een vloersysteem, rond te pompen naar de overige 
afdelingen. Hierdoor wordt de warmte op een energiezuinigc wijze in balans 
gehouden. Dit systeem werkt het gehele jaar, waarbij een toelichting is gegeven in 
paragraaf 3 .1. 

Voor bet kantoor en keuken vindt op kleine schaal verwarming plaats middels 
radiatoren via een cv-ketel (HR-combiketel). 

De elektrische energie binnen het bedrijf kan boofdzakelijk over de volgende bronnen 
vvorden vcrdceld: 
# ventilatoren (acht Iucbtwassers) 
# verlichting 
# voedermachines 

In bet volgende overzicht worden de belangrijkste energieverbruikers weergegeven: 

Ventilatie 
38 stuks ventilator SGS-92-C4R x 2,2KW/4A100% 

Verlicbting 
964 stuks tl-armatuur 50W = 48,20 KW x 50% 
240 stuks biggenlampen 150W = 36,00 KW x 50% 

Brijvoerinstallatie (incl. vijzels, mengers, hamermolen) 
Volgens renvooi 126,00 KWx 50% 

Bedrijfsmiddelen 
Klein gereedschap 28,00 KW x 25% 
2 stuks mobiele hogedrukreinigers 1 OKW=20 KW x I 00% 

Luchtwassers 
Luchtwaspompen 24,0 KW x 100% 
Zuurpompen 2,0 KW x 100% 

Diversen 

TOT AAL OPGESTELD VERMOGEN 

= 83,6KW 
= 83,60 KW 

=24,10 KW 
= 18,00 KW 

= 63,00KW 

= 7,00KW 
=20,00KW 

=24,00KW 
= 4,00 KW 

= 14,50 KW 

=258,2.KW 
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De ventilatoren worden computergestuurd middels een temperatuur
frequentieregeling. De ventilatoren ztin dus altijd in werking, ecbter met een 
wisselend gedissipieerd vermogen. De Juchtwassystemen zijn zodanig ingericht dat 
deze afhankelijk van de binnen- en buitentemperatuur, meer of minder warmte kunnen 
recyclen. Luchttoevoer geschiedt natuurlijk en luchtafvoer wordt mechanisch 
gereguleerd. 

3. Maatrege]en 

Voor de varkensstallen zuJlen een aantal maatregelen worden getroffen om een goed 
energiebeheer mogelijk te maken. 

3.1. Gebouw 

Voor de bouw van de varkensstallen zullen de wanden worden uitgevoerd midd.els 
metselwerk met thermische ge1saleerde sandwichpanelen (Rc-waarde minimaal 2,5 
W/m2K). Het dak zal worden uitgevaerd met dakplaten (eco-panelen), welke eveneens 
tbennische gei'soleerd zijn (Rc-waarde minimaal 2,5 W/m2K). Ook de vloer zal 
thermiscbe warden geisoleerd (Rc-waarde minimaal 2,5 W/m2K). Vaor de beglazing 
in de stallen zal dubbel glas (HR+) warden toegepast. 

3.2. Machines, ventiJatie en verwarming 

3.2.1. Machines 

Bij de aanschaf van de vaedennachines en de ventilatoren zal worden gelet op de 
energiezuinigheid van de apparatuur. Vooral voor de ventilatoren kan dit een 
aanzfonlijke besparing apleveren gezien het tatale vennogen van bijna 
80 KW en het grote aantal bedrijfsuren dat deze in werking zijn. 

Ten tijde van onderhavige rapportage zijn nag geen aanschaffingen gedaan, zodat ook 
hier nog geen specifieke keuze kan worden gemaakt. Indien deze keuze gemaakt kan 
worden varmen bet miliemendement en de energiezuinigheid belangrijke argumenten 
bij uiteindelijke keuze voar een bepaald product. 

3.2.2. Verwarming 

In de vloeren van de stallen is een buizensysteem verwerkt dat bestaat uit in totaal 13 
km thyleenslang. De wannte die geproduceerd wordt door de volwassen 
varkens/zeugen, wordt opgenamen en via dit slangensysteem wardt rondgepompt. De 
ruimten, welke het nadig hebben, zaals de biggenplaatsen, nemen waimte op. Dit 
systeem werkt het gehele jaar. 
Op het systeem is tevens een computergestumd verwarmingssysteem aangesloten, 
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waardoor er in koude pedode bijverwarming kan plaatsvinden. De cv-ketels, die 
dienen voor deze bijverwanning, zijn HR-typen. Van de cv-ketels is er een voor de 
stallen en een voor de kantine. 

Volgens het informatieblad Veehouderijen (Ell, 2004) bestaat ook een optimalisering 
en weersathankelijke regeling van cfe verwarmingsin.c:t!'Jlatie_ Dit is echter in 
combinatie met het genoemde vloersysteem bier niet goed mogelijk. Wei bestaan 
sterke overeenkomsten tussen de methoden, daar hct binnenklimaat geoptimaliseerd 
wordt gereguleerd en (in dit geval indirect) er een koppeling is met het buitenklimaat. 

3.2.3. Ventilatiesysteem 

Het ventilatiesysteem voert de lucht van de stallen naar de luchtwassers. De lucht 
komt via de kopgevels (via geperforeerde damwandplaten) bovenop de plafonds van 
de afdelingen. In de afdelingen heerst onderdruk, waardoor frisse lucht via de 
geperforeerde p!afonds in de ruimten wordt gezogen. Vervolgens gaat de afgewerkte 
lucht via meet-smoorunits naar het centraal kanaal dat uitmondt bij de Iuchtwassers. 
De afgewerkte lucht wordt via de luchtwassers gezuiverd en vervolgens uitgestoten. 

Voor de ventilatoren worden de Stienen SGS-92-C4R gebruikt. Dit type ventilator is 
een modern type met een hoog rendement. De regeling van de ventilatiecapaciteit 
geschiedt middels computergestuurde frequentieregeling. 

De in het Informatieblad Veehouderijen (Ell, 2004) worden nog twee technieken 
aangehaald die van toepassing zijn op onderhavige varkenshouderij: 
# ventiJatiesysteem met ondergrondse luchtinlaat (VE7) 
# automatisch geregeld natuurlijke ventilatie (VE9) 

Beide ventilatiesystemen worden niet toegepast, vanwege het teit <lat het gehele 
ventilatiesysteem is aangesloten op de luchtwasinstallaties. Dit vormt een op elkaar 
ingesteld geheel. Automatisch geregelde natuurlijke ventilatie is niet mogelijk 
vanwege het feit dat er een constante onderdruk moet zijn in de afdelingen. De 
ondergrondse luchtinlaat is lastig te realiseren vanwege de opslag van mest en water 
onder de stallen. 

Voor het luchtwassysteem worden in de MER een aantal varianten beschreven. 
Hierbij zijn een tweetal chemische luchtwassystemen (70% en 95%) en een 
combiwassysteem beschreven. In bijlage 1 zijn deze systemen qua energieverbruik 
uitgesplitst. 

3.3. Verlichting 

Binnen het bedrijf is de planning om met standaard tl-armaturen en -verlichting te 
werken. Praktisch gezien is dit uiteraard een goede oplossing. 



Van de Veldenweg 1, Oiessen M & A Mi lieuadviesbureau BV 

Door echter in plaats van de standaard tl-verlichting boog frequente verlichting met 
een dubbelparabool armatuur toe te passen kan een besparing van 18 W per annatuur 
worden gerealiseerd. Voor de 964 armaturen en een brandtijd van 50% levert dit dus 
een besparing op van 17,35 KW. Over een jaar leve1t dit dus (365 dagen x 12 uur x 
17,35 KW) een besparing op van ongeveer 76.000 KWh. Bij een prijs van€ 0,10 per 
KWh levert dit dus een besparing van€ 7.600,-. De extra investering die hiervoor 
nodig is bedraagt € 50,- per armatuur. Wat een totale investering betekent van€ 
48.200,-. 
Het aantal armaturen voor beide varianten is hetzelfde, omdat de verlichtingssterkte 
voor de ruimte ongeveer gelijk is. Het voordeel van de dubbel-parabool armaturen is 
dat de verlichtingssterkte uniform wordt uitgesmeerd over de ruimte. 

De terugverdientijd bedraagt dus ongeveer 6 tot 7 jaar. Volgens de Circulaire energie 
in de milieuvergunning zijn energie~investeringen, welke een terugverdientijd van 
minder dan 5 jaar hebben, verplicht gesteld. In onderhavig geval geldt echter dat 
binnen het bedrijf regelmatig schoonmaakwerkzaamheden met een hoge drukreiniger 
p laatsvinden. 

Hierbij bestaat een verhoogd risico dat de gevoeligere dubbel-parabool annaturen 
eerder zulien sneuvelen, met de hoge kosten per armatuur als gevolg .. De standaard
annaturen gelden wat dat betreft als een bewezen techniek binnen de varkenshouderij . 
Er wordt derhalve gekozen om de standaard annaturen in de afdelingen te installeren. 

De minimale verlichting in de stallen zal aangesloten worden op een tijdschakelaar, 
zodat hierin geen winst meer te halen is. Voor de ruimten waar slechts enkele malen 
mensen verblijven zullen bewegingsmelders worden gei'nstalleerd. 

Voor elke af de ling is verder een centrale lichtscbakelaar aanwezig, welke wordt 
gebruikt als volledige Iichtsterkte nodig is in een afdeling. Daarna wordt deze 
uiteraard weer uitgeschakeld. 

De biggenlampen worden voorzien van halveringsschakelaars, die het vermogen van 
de biggenlampen enkele dagen na het biggen halveren. De terugverdientijd voor de 
halveringsscbakelaars is enkele maanden en de energiebesparing bedraagt 25 tot 30%. 

Voor de buitenverlicbting op bet terrein van de inrichting wordt gebruik gemaakt van 
een combinatie schemerschakelaar en bewegingsmelder met tjjdvertraging voor 
uitschakelen. 
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4. Conclusie 

Binnen de nieuwbouw van de varkenshouderij wordt op voorhand rekening gehouden 
met een aantal energiebesparende maatregelen. Dit betreft gevel-, vloer- en dakisolatie 
en de toepassing van circulatie van de opwekkingswarmte van de varkens binnen de 
sta!. Ook zal bij de aanschaf va.n machines en venti!atoren ge1et worden op he! 
energieverbruik van de apparatuur. 

Behalve voor de verlichting, zijn er verder voor het bedrij f geen extra 
energiebesparingsmogelijkheden. De terugverdientijd voor de hoogfrequente 
verlichting met dubbelparabool armaturen bedraagt 6 tot 7 jaar. Mede door het 
verhoogde risico van bet sneuvelen van de gevoeligere armaturen bij reiniging van de 
afdelingen en de hogere aanschafkosten, wordt in onderhavige situatie gekozen voor 
de standaard tl-armaturen en-verlichting. 

Gesteld kan wordeo dat het bedrijfvoor de bouw van de stallen voldoet aan de 
doelstellingen vanuit de Wet milieubeheer. 



van de Veldenweg 4, Diessen 

Bijlage 1 . . 

M & A Nilieuadviesbui:eav BV 

Overzicht verbruik Luchtwassystemen 
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stal la stal 1b stal le stal ld stat 2a stat 2b stal 2c stal 2d eenh. stal la stal lb stal l e stal ld stal 2a stal 2b stal 2c stal 2d 
soort en aantal dieren 

vleesvarkens 
Kraamzeugen 
gu/dragende zeugen 
big gen 
opfokzeugen 
beren 

aantal vakken luchtwasser 

electra 
water 
zuur 
spui 

kW 
m3 
ltr 
m3 

2.304 2.592 2.592 

Type luchtwasser: 
5 5 5 

2592 
96 

490 

155 
2 

144 
394 

155 
2 

chemisch 70% 
5 4 4 

Verbruik per jaar 

3840 3840 3840 3840 3160 3160 
276 310 310 310 127 127 

6350 7140 7140 7140 3520 3550 
92 104 104 104 49 50 

2304 

2 

1810 
72 

1525 
21 

prijs 

2304 

!I 
I 

Ir 
2 

Bedrijfskosten pe r jaar 111 Euro. 

1810 0,10 384 384 384 384 316 316 181 181 
72 1,55 428 481 481 481 197 197 112 112 

1525 0;28 1.778 1.999 1.999 1.999 986 994 427 127 
21 14,00 1.288 1.456 1.456 1.456 686 700 294 294 

IU-.01 per .Ji! ilr '.] - .-- , . ITu;O """-~3-.s111ri-4PW'llf.a;uiw+-'T"lll'l4..3~ir'll'- t--1.u~201+-i2;.1..S""""~~--g 
1otaa1 
Type luchtwasser: chemisc:h 9 5% 

aantal vakken luchtwasser 6 6 6 6 4 4 2 2 
Verbruik per jaar 

kW 4550 4550 4550 4550 3160 3160 1810 1810 0,10 
m3 345 390 390 390 156 156 90 90 1,55 
ltr 8610 9690 9690 9690 4870 4945 2070 2070 0,28 

electra 
water 
zuur 
spui 

TO&if:J-ir: 
m3 115 130 130 130 52 52 30 30 Ii 14,00 

' 'lilllr'- 1-~~-.:t.Qel"iii!i'°mll,_._~ .•. _~~--r-~-~-1r-~:-""""1!----11------i ...... - --i1 reuro 

aant:alvakken luchtwasser 

electra 
water 
zuur 
spul 

rotaal 
Type luchtwasser. Combi 85% 

6 6 6 6 4 4 2 2 
Verbruik per jaar 

kW 18.000 18000 18000 18000 15730 15730 14760 14760 0,10 
m3 720 765 765 765 530 530 365 365 1,55 
11r nos 8670 8670 8670 4360 4360 1850 1850 0,28 
m3 115 130 130 130 52 52 30 30 14,00 

•~,~, cn;aa~~.~oeur.2':"1.~~~~P81'~,-:JC1'!!!:'~~~1r""'l't-~~·t_pel':!'%T.":':lwmt'~¥~asser~~:--.r-~~1--~~--i-~~-1-~~-1---~~1 "!'Unr 

totaa1 

455 
535 

2.411 
1.610 

455 
605 

2.713 
1.820 

Bedrfjfskosten per jaar i11 Euro. 

455 
605 

2.713 
1.820 

455 316 
605 242 

2.713 1.364 
1.820 728 

316 
242 

l.385 
728 

-z.670 

Bedrijfskosten per jaar in Euro. 

181 181 
140 140 
580 580 
420 420 

_ 1..32Q J..:32 0 

1.800 1.800 1.800 1.800 1.573 1.573 1.476 1.476 
1.116 1.186 1.186 1.186 822 822 566 566 
2.157 2.428 2.428 2.428 1.221 1.221 518 518 
1.610 1.820 1.820 1.820 723 728 420 420 

t--:1)1!",,~~lft-( ... ., .. ,~""91ft'-.. .,~~!ll'l't-7f":,~""',3rt-""l4r"'!,~ftY,:-I~ - ' : ·~•·· 

Un.Air 06 -ca/c. 
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Bedrijfsnoodplan en externe veiligheid 

Bijlage behorend bij aanvraag WM: Landschot b.v., v.d. Veldenweg 4 te Diessen 

december 2006 



Bedrijfsnoodplan 

Mogelijke incidenten 
1. stroomuitval 
2. brand 
3. lekkage zuuropslag of zuurleiding 
4. lekkage spuiwateropslag, opslag afvalstoffen, opslag dieselolie, opslag propaan. 

Reactie op incidenten 
Ad1 : Bij stroomuitval zal automatisch een noodstroomaggregaat ingeschakeld worden, 
zodat ventilatie, verlichting en voerverstrekking door kunnen gaan. Vergunninghouder of een 
van de medewerkers, zal via een doormelding naar mobiele telefoon hiervan op de hoogte 
gesteld worden en zal er voor zorgen dat de oorzaak van de stroomuitval verholpen wordt. 

Ad 2: Er wordt in eerste instantie getracht een beginnende brand ender controle te krijgen, 
maar indien dit niet lukt zo spoedig mogelijk de brandweer inschakelen. Indian mogelijk zal 
getracht worden dieren te redden, indien dit kan zonder gevaar voor mensen. 

Ad 3: Bij lekkage in zuuropslag, zal de calamiteitentank het weggelekte zuur opvangen. De 
tank dient echter zo spoedig mogelijk worden gerepareerd of vervangen worden. lndien een 
lekkage in de leidingen wordt geconstateerd, dient eventueel vrijgekomen zuur geabsorbeerd 
te worden met daartoe voor bestemd materiaal. De zuurpompen dienen uitgeschakeld te 
worden en de leidingen dienen gerepareerd te worden. Vergunninghouder of bedrijfsleider 
zijn hiervoor verantwoordelijk. 

Ad 4: Bij constatering van lekkage dient erger voorkomen te worden, dus gaten dienen 
afgedicht te worden of indien dit niet mogelijk is, zal de betreffende opslag leeggepompt 
dienen te worden. Er wordt daarna zo spoedig mogelijk overgegaan tot reparatie of 
vervanging. 

Vastleggen van protocollen ingeval van incident 
Door vergunninghouder zullen protocollen warden opgesteld over hoe te handelen in het 
geval een van de beschreven incidenten zich voordoet. De vergunninghouder en de 
medewerkers zijn op de hoogte van deze protocollen en deze zullen ook op de relevante 
plaatsen binnen de inrichting opgehangen worden. 

Verantwoordeliikheid voor het opstellen van protocollen/bedrijfsnoodplan 
Vergunninghouder is verantwoordelijk voor het opstellen van het plan en zal dit ieder jaar 
evalueren en indien nodig actualiseren. Vervolgens zorgt hij ervoor dat de medewerkers 
hierover ge'informeerd warden. 



Externe veiligheid 

In de voorgenomen activiteit zijn een aantal activiteiten opgenomen die mogelijk van invloed 
zijn op de externe veiligheid. Het gaat om de volgende activiteiten/bedrijfsonderdelen: 

a) Opslag van zwavelzuur in bovengrondse tank met een inhoud van 4.000 I en 
transportleiding voor zuur vanuit de opslag door de stallen naar de luchtwasunits (8 
stuks); 

b) Opslag van propaan in een bovengrondse tank met een inhoud van 3.000 liter; 
c) Opslag van dlese.lofie in een bovengrondse opslagtank met een inhoud van 1.200 

liter; 
d) Opslag van spuiwater (Ph < 7) in een bovengrondse silo met een inhoud van 50 m3

; 

e) Opslag van kernvoer in bovengrondse voersilo's (mogelijk stofvorming); 
f) Opslag van drijfmest; 
g) Brandveiligheid. 

Van de hiervoor genoemde onderdelen zal worden aangegeven, welke richtlijn van 
toepassing is en welke maatregelen moeten worden genomen om risico tot maximum te 
beperken. 

Ad a: De opslag en het gebruik van deze stof wordt uitgevoerd en ingericht conform de PGS 
10 om het risico tot een minimum te beperken, 

Ad b: Voor opslag van propaan geldt de PGS 20 richtlijn. 

Ad c: Voor deze opslag geldt de PGS 28 en PGS 29 richtlijnen. Dit houdt ender andere in dat 
het optreden van lekkage van opslag en leidingen wordt geminimaliseerd door het verbinden 
van deze voorschriften aan deze onderdelen binnen de inrichting. 

Ad d: De opslagtank is gemaakt van polyester en is vloeistofdicht. 

Ad e: Door bulkwagens wordt krachtvoer en graan in de voersilo's geblazen. De silo's zijn 
voorzien van filters dle het stof opvangen, waarna het bovenop het in de silo aanwezige 
voer/graan valt. De kans is aanwezig dater stofdeeltjes rondzweven boven in de silo's, 
echter er is geen contact met de buitenlucht. De kans op een stofexplosie is nihil, omdat er 
binnen de afgesloten ruimte waar stofdeeltjes zich mogelijk kunnen bevinden er geen 
motoren of andere ontstekingsbronnen aanwezig zijn. De aandrijfmotoren van de vijzels die 
het voer/graan uit de silo's halen bevinden zich in de stat op relatieve grate afstand. 

Ad f. Bij de opslag van drijfmest kan methaangas ontstaan. Hierdoor is een kans op explosie 
aanwezig. Door het ophangen van het pictogram 'Roken en open vuur is verboden' in de stal 
en bij de onttrekkingpunten voor drijfmest, wordt de kans op een explosie als gevolg van 
methaangas in de drijfmestputten tot het maximum beperkt. 

Ad g: Door het grate bebouwde oppervlak is een omvangrijke brand mogelijk. Een brand zal 
geen externe werking hebben, omdat brandoverslag naar andere objecten niet kan vanwege 
de grate afs1anden. Binnen de inrichting wordt aandacht besteed aan brandveiligheid 
(compartimentering en blusmiddelen). Bij de aanvraag om bouwvergunning zal dit onderdeel 
meer aandacht krijgen, omdat dan de toetsing aan het bouwbesluit wordt betrokken. 
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Kopie aanvraag bouwvergunning fase 1 

Bijlage behorend bij aanvraag WM: Landschot b.v., v.d. Veldenweg 4 te Oiessen 

december 2006 



Gegevens gemeente 

Dossiernummer 

Vraagt u de vergunning > 
aan namens een rechts
persoon? Vu/ dan bij 1 a de 
naam van de rechts
persoon in en bij 1 b de 
naam van degene die 
vertegenwoordigings
~evoegd is. 
Bij een particuliere aan
vraag hoeft u lb dus niet 
in te vu//en 

Lees in de toelichting > 
welke bouwvergunning 
u nodig heeft. 
In bijlage l ziet u welke 
documenten u moet 
meesturen 

U heeft uw eerdere 
bouwplannen bijvoor
bee/d gewijzigd 

Kijk voor deze informatie 

> 

in de koopakte van het > 
pand of het perceel of 
neem contact op met het 
'·~daster 

Het gaat om de situatie > 
op het moment dat u de 
bouwvergunning aan
vraagt 

Datum ontvangs t Aanvraag fngedlend 

In voud 

vrom 01012004/3262 

lndienen bij dienst of afdeling 

VROM 

Verzendadres 

Gemeente Hilvarenbeek 
vrijthof 10 
5081 CA Hilvarenbeek 

Aanvraag bouwvergunning_ 
~ Gegevens van de aanvrager 

1 a Na am en voorletters 

1 b Vertegenwoordiger 
- rechtspersoon 

• ~ Man D Vrouw 

1....~.:.M.:...R.tin.~.!l .......... -------· .. -··-··-·-· .. ··----· .. ··-·······-

1 c .Correspondentieadres 
in Nederland, bij voorkeur geen postbusnummer 

ld Postcode en plaats 

~ Telefoon overdag 

1 f Faxnummer 

.I_ ~§.~8 JX_f>ir.~CQOt 

l 0499 57117_!_ __ _ 

! ..... _____ ,,, ............. _ ..... ----···-·-·---= 
. .!!._ E-mailadres '"·-··-·--··-······-.. ---... ,._,_,,_, ........ _ ··---··-···-·--- ··-.. -· .. --... -

1h Bent u 

LL_ Uw bouwvergunnlng 

~ eigenaar 0 huurder 

0 anders, namelijk 

2a Welke bouwvergunning vraagt u aan? 

0 Lichte bouwvergunning 

0 Reguliere bouwvergunning 

[!g Reguliere bouwvergunning fase 1 

0 Reguliere bouwvergunning fase 2 

-+ datum afgifte bouwvergunning fase 1 

-+ (registratielnummer bouwvergunning fase 1 

2b Heeft u voor deze bouwwerkzaamheden al eerder een bouwvergunning aangevraagd? 

0 Ja, ga naar 2c l8l Nee, ga naar 3 

2c Op welke datum is de eerdere bouwvergunning verleend/geweigerd? J....---·-----·--·--·---!· 

2d Wat is het (registratie)nummer van de eerdere aanvraag 
om bouwvergunning? 

L!_Lokale en kadastrale aanUutaf ng van tiet bouwwerk/perceel en eJgenaomssjtuatle 

3a Straat en huisnummer J Van de Veldenweg 4 

Postcode en plaats J_,5""'0 .... 8 ..... 7_T._.M'"'"'-D~ie_..s ..... se~n""-_____________ _ 

3b Kadastrale aanduiding 

Gemeente LHilvare.n.;;;..be.=..e;;;..;k~----------

Sectie en nummer 1'-'E;;o.._ __________ • L 260 - 261 

3c Eigendomssituatie perceel/kavel 

l8l Eigen grand 0 Erfpacht 0 Huur 

1 



Tijde/ljk bouwwerk zoals > 
bedoeld in art. 45, le lid, 
van de Woningwet. 
Zie QOI\ de toe!ichting 

4 De bouwwerkzaamheden 

4a Geef een korte omschrijving van het bouwplan 

Het gaat om het Kl geheel 0 gedeeltelijk 0 plaatsen 

0 vernieuwen 

0 veranderen 

iCI oprichten 

0 vergroten 

~ van L?.-~.Y..9.~D.:J_~t~?.m~ .. J;?.i.99.~D---~n.Y.l~.~.§.Y.l'!I~.~r1~st~I 

Ruimte voor toelichting: 

4b Gaat het om een tijdelijk bouwwerk? 

ii Nee 

0 Ja ~ Wat is de beoogde instandhoudingstermijn 
van het bouwwerk? 

_L Gebrufl~ van het bouwwerl< 

L.·-···-.. -------........ __ 

Gebruik wil zeggen: 
het daadwerkelijke 
gebruik van het 
bouwwerk. 

> 5a Wat is het huidige gebruik van het bouwwerk en de 
- bijbehorende terreinen? 

1 lichte industrie (~grarisch) 

lie de toelichting 

lie de toe/ichting bij > 
bezettingsgraadk/asse: 
streep door wat niet van 
toepassing is 

Sd en 5e a/teen invullen > 
a/s er sprake is van 
woningen of wooneen· 
he den 

5b Wat is het gebruik van het bouwwerk en de bijbehorende 
- terreinen na uitvoering van de werkzaamheden? 

5c Geef in de onderstaande tabel de gebruiksfunctie, de bezettingsgraadklasse, 
- de gebruiksoppervlakte en de vloeroppervlakte, na uilvoering van de werkzaamheden, aan. 

Gebtulksfunc~ie Bezett.ings- Gebrulks-

graadkla.s_se oppervlakte m• 

Won en n.v.t. 

Bijeenkomst Bl • B2 • B3 • B4 • B5 

Cel Bl • B2 • B3 • 84 • 85 

Gezondheidszorg Bl • B2 • 83 • B4 • 85 

lndustrie M · IQ·K1·1Ja ·85 17240 

Kantoor Bl • B2 • B3 • 84 • 85 

logies Bl • 82 • B3 • 84 • 85 

Onderwijs Bl·B2·B3 · B4•B5 

Sport Bl· B2 • 83 • B4 • B5 

Winkel Bl• B2 • B3 • B4 • 85 

Overige gebruiksfuncties Bl · B2 • B3 • B4 • B5 

Bouwwerk geen gebouw zijnde Bl• B2 • B3 • B4 • 85 

~ Voor hoeveel woningen/wooneenheden vraagt u de bouwvergunning aan? 

Aantal huurwoningen 

Aantal koopwoningen 

Aantal huurwooneenheden 

Aantal koopwooneenheden 

5e Bent u na voltooiing van de werkzaamheden bewoner van het bouwwerk? 

D Ja Kl Nee 

Vloeroppervlakte 

verblijfsgebled In m• 

-

2 



6a en 6b ook met 'Ja' > 
beantwoarden bif oprich
ten van een bouwwerk 
(nieuwbouw) 

Meer ruimte nodig? > 
Stuur een bijlage mee. 
Heeft het bouwwerk 
andere bijzondere onder
delen of materialen of 
gaat het om een bouw
werk dat geen gebouw is? 
Vul die dan in op de /ege 
regels in het schema 

lnformeer bij uw > 
gemeente of dil moge/ijk 
is 

lie de toelichting > 

_ie de toelichting > 

_LAfmetingen van het bouwwerk 

6a Verandert de onbebouwde oppervlakte van het terrein door de bouwwerkzaamheden? 

D Ja -t Bebouwde oppervlakte voor uitvoering van de werkzaamheden 

-> Bebouwde oppervlakte ha uitvoering van de werkzaamheden 

181 Nee 

~--·--rn~ 
l...-....... _____ 11J.~ 

~Verandert de brute vloeroppervlakte van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden? 

181 Ja -t Bruto vloeroppervlakte voor uitvoering van de wetkzaamheden 

-t Brute vloeroppervlakte na uitvoering van de werkzaamheden 
'·--····---m~ 
J 18050 m: 

D Nee 

6c Verandert de bruto inhoud van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden? 

181 Ja -+ Brute inhoud voor uitvoering van de werkzaamheden 

-> Bruto inhoud na uitvoering van de werkzaamheden 

0 Nee 

L.Z ..... :~'8teriaa1 en kleurgebruik 

~ Vul in het onderstaande schema de gegevens in over materiaal en kleurgebruik 

Onderdeel Materiaal Kleur 

Gevels betonelementen met steenstips rood genuanceerd 

• Plint gebouw 

Gevelbekleding stalen damwand danker green 

Borstweringen 

Voegwerk voegspecie grijs 

Kozijnen en ramen hout J kunststof gebroken wit 

Deuren hout danker groen 

Luiken 

Balkonhekken 

Dakgoten en boeidelen PVC grijs 

Dakbedekking ecopanelen antraciet-grijs 

7b Wilt u het bouwplan mondeling toelichten voor de welstandscommissie/stadsbouwmeester? 

D Ja iJ Nee 

8 Kosten 

8 Aanneernsom of raming van de kosten (exclusief BTW) € .. 2~!§iLQQ.Q,-: ......... ··- .. ··--·..: 

9 Uitvoereo van ae bouwwerkzaamhederi ---
~ Hoe worden de bouwwerkzaamheden uitgevoerd? 

0 U huurt een hoofdaannemer in die eindverantwoordelijke is voor de bouwwerkzaamheden 

0 U huurt zelf verschillende aannemers in voor de uitvoering van de verschillende 
bouwwerkzaamheden 

D U voert de bouwwerkzaamheden geheel zelf uit 

!XI Nog niet bekend, ga naar vraag 10 

3 



Voeg een gewaarmerkte > 
kopie van inschrijving 
KvK bij 

Meer aannemers of > 
onderaannemers? 
Stuur een bijlage mee. 
Stuur voor iedere 
onderaannemer een 
gew8armer.~te kopie 1.1an 
de inschrljving van de 
KvK mee 

lnformeer bij de > 
gemeente of u nog 
overige vergunningen 
nodig heeft 

Heeft u bij een aanvraag > 
eerste fase een 
machtfging afgegeven 
(aan bijvoorbeeld een 
architect of bouwonder· 
nemer}? Vul hier dan 
opnieuw de gegevens 
van de gemachtigde in 

Als een gemachtigde is > 
aangewezen, moeten 
zowe/ de aanvrager a/s 
de gemachtigde dit 
formu/ier ondertekenen 

..!._ Vervolg: Uitvoeren van de bouwwerkzaamheden 

~ Gegevens hoofdaannemer 

Na am 

Adres 

9c Gegevens onderaannemer 

Na am 

Adres 

,! .. ____________ ~-------

J ----~ -----------------

Voor welk deel van de werkzaamheden L ... -·-·-· ·---------~-----"" 
wo(dt de onderaannemer ingeschakeld? 

...!.2.2verige vergunhingen 

10 Heeft u voor de bouwwerkzaamheden ook de volgende vergunningen nodig? 

D Nee fgJ Ja, kruis aan om welke vergunningen het gaat en stuur een kopie van de 

vergunning of een bewijs van de aanvraag mee ~ 

..!.L Mac"htlgirtg 

D Monumentenvergunning 

0 Vergunning Kernenergiewet 

gJ Mi!ieuvergunning 

0 Vergunning Wet ziekenhuisvoorzieningen 

0 Sloopvergunning 

..!.!._ Laat u de aanvraag voor de bouwvergunning door een gemachtigde verzorgen? 

fg] Nee D Ja, vu/ dan hier de gegevens van die persoon in 

Naam en voorletters 

Functie 

L---~-- ..... _ .......... ·-·········-····-··-··-· .......... ···--··-·· .... ··-- .. 

)·------~······"""'' -·----··-·-· ..... ___ _ 
Correspondentieadres ·' ·-·----------------
in Nederland 

L,g_Handtekenlng 

Postcode en plaats 

Telefoon overdag 

Faxnummer 

E-mailadres 

··-· ..... _ .. ____ _ 
'-·-·· ... ·-· ·---· ··- .. ···· ..... 
~ .. --··------~----- ... - .. - .............................. .. 

Hierbij verklaar ik dat ik het forrnulier en de bijlagen naar waarheid heb ingevuld en dat het 
gehele bouwwerk zal voldoen aan de eisen zoals die zijn vastgelegd In het Bouwbesluit 2003. 

12a Aanvrager 

Datum 

Handtekening aanvrager 

12b Gemachtigde 

Datum t 

Handtekening gemachtigde 

Terugsturen lfan de aaovraag 

L 

Stuur de aanvraag inclusief de bijlagen naar het adres dat rechtsboven op de voorzijde van het 
formulier staat vermeld. Ats er geen adres op het formulier staat vermeld, informeer dan blj uw 
gemeente naar het juiste adres. Controleer of u alle bijlagen heeft bijgevoegd. 
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Uitvoering kadaverkoeling 

Bijlage behorend bij aanvraag WM: Landschot b.v., v.d. Veldenweg 4 te Diessen 
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Efficient koelen met MS Dumboxen 

Opslag van kadavers en dierlijk ofvol los, in tonnen of 
in containers. Probleemloos wordt een temperatuur van 
2°( bereikt. Door een goede ofdichting en koeling 
warden onaangenome geuren en overlost van inseden 
in zeer belangrijke mote beperkt. Hierdoor wordt 
opslag op langere termijn ook mogelijk. 

Opbouw: 
Opgebouwd uit losse polyester panelen. 
Boxen zijn leverboarin 160 en 200 cm breed. 
Lengte is leverbaar van 7 4 cm tot 394 cm. 

Ponelen: 
Waterdicht ingepolyesterde isolatie - oak dicht op de 
kopse kanten waardqor de isolerende eigenschappen 
behouden blijven oak op longe termijn. 

lsolotie: 
Polyurethaon dikte 60 mm met een K·waorde van 0,36 
W/m2 K. 

Deur: 
Noor boven opengaand (zie foto) windvast en stabiel in 
open en gesloten toestand. Vaorzien van een 
degelijk afsluitende rubberen dichting en een 
deurschakelaar di~ de keeling uitschakelt bij het 
openen van de deur. 

. 
Dumbox met 2 deuren 

Kleur: 
Wit - glanzende effen panelen - gemakkelijk te 
reinigen en dus hygienisch. 

Opties: 
- uitrijwagen met rails 
- deurverwarmer 
- vulluik 
- extra deur 

DE IDEALE KOELING 
VOOR SCHONE/ 
VUILE WEG PRINCIPE 

Koelgroep: 
Wordt zijdelings tegen de wand gepldatst waordoor er 
geen plaatsverlies binnen in de box is.· U kunt zelf 
aangeven op welke positie de koelgrqep geplaatst 
moet worden. 

Voor meer informotie, vrogen ·en priizen van 
de Dumbox Modulair kunt u contact 
opnemen met onze binnendie~st of uw 
vertegenwoordiger • 

Dumbox met 1 deur 
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lnformatie met betrekking tot afvoer spuiwater 
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( 

INSTITUTE OF"' FOOD SAFETY A
RI KILT 

Uniqfill lntcrnational B.V. 
De heer P. Sanders 
Kerkstl'aat 31 
5768 OH MEIJEL 

Geachte heer Sanders, 

WAG EN I N G E N 1!1;8 

In reactie op de toegezonden aanvulleode informatle betreffende de aanvraag voor 
ontheffing voor spuiwater deel ik o het volgende mee. 

De aanvullcnde informatie geofl een reactie op de vragen in onze brief met keomerk 
04~1K0457 van 8 oktober 2004. Per vraag wordt op de reactie ingegaan. De vtagen 
uit onzc brief zijn hierbij veri<ort overgenornen. 

1. £1 dienf duidelijlrheki te worden Yerstrek over th wrjze waarop de parfifen wlfttn 
worden verwerd en vetkodrt. Wordt /Jet sp11iwafor vt111 e/ke /uc/Jtwasser afzonder/Jjk 
verhande/d of lti?tden partijen van verschi//ende /uc/Jtw11ssers samengevoegd en 
verw/gens wrhande!d of is er sprake van een combif'(atie van be/de lferlOemde 
vormen van vervoer en verkoop? 

De firma verstrekt duidelijkheid. Met spuiwater wordt per bedrijf opgeslagen en door de 
/landelaars van Ganze'Mnkel en/of van der Linden Veghel opgehaald en fn de landbouw 
afgezet. Per keer wordt gemiddefd 30 m1 op2ehaald. De partij wordt of dired afgeleverd 
of met andenti partijen opgeslagen in s~o's of afzondcrlijk gecoate opslagputten op het 
beciijf van de handelaars. Beide vormen van vervoer en verkoop kornen derhi:llve voor. 

2. Over de zwavelzuur die wordt eebr11ikt dient a/snog /XOdUcfinformatie te worde11 
overge/egd 

Uitvoerige informatie over het product zwavelzuur dat als grondstof gebroikt worctt bij de 
chernische luchtwassers wordt verstrekf. Het prodvct zwavefzuur is nauwelijks belast 
met zware metalen en arseen. 

3. Er dient helde~!d te warden gegeven ol /Jet product een suspen.sle is of een 
he/dere vloeistof. 

Het product is een heldere vloeistof. 

4. Oe repre.sentab.viteit van de verstrekfe analyse van flel product voor alle chamische 
luchtwassers dienl te warden iJ~tlgetoond. Daartoe is inlarmatie nodig over de 
vorintie in ge/u1hen aan wnardegt1Vt1n<k besta11ddelen tussen de /ocot1e en In de bjd 
(iemiddeld, mecJaan, s tandil11rd11fmjkJi1g en a1Jnta/ wa¥nemingenJ. 

Er is ee11 nadere toelichting gegeven bij de techniek van de chemisch luchtwasser. De 
tecMiek is voor alle installaties gelijk. De besturing van de luchtwasser 1s gebaseerd op 
de zuuouaad van de wasvloeistof (pN} die constant automatisch Rerneten wordt (vermo~ 
defiik wordt hler bedoefd dat de pH con1Jnu gerneten wordt!). Aan water word! zwavelzuur 
toegevoegd tot pH 0,5. Door opgevangen ammoniak sliigt de pH tot de waarde 4. 
Daarn<J wordt weer aangewurd tot pH 0,5. Deze cyclus wordt in totaal 5 rnaal uitge· 

OAIVW 

U •Prfl 200J 

OHll((W(tf 

011tfl•f1ill1•aa11l'T••' veor Uni 
1tlltnot1mufen'• 
nra>'•ln•••l.olof l.2 l 
Pr.lit . 71.713.01 

O~I • tHi.1(1• 

06/Jd~067Z 

t( .. Afll~U.t 000!'! 

Int. J,J,W. Drl•U•ll 

OO(l~~&r a~uw._,, 

(OU71 47 55 7' 

l 1tii!All 

J•ap.drl .. 1•ne .. u .1t! 

Rll(flT 

Jll •ttt1111t voar Voedul~•lllthtld 

f'o•t~u1 HO 

1700 AE. Wf•Cl>f!14'1•n 

IUOIKAP~lt 

G•b•uwnr. U3 
l!ontt•tt••• 4!!1 

uoe 1'1> w.1~'"''" 
'fl{10°'9 

fol 171 0 54 22 
,., 
(0.117\ •1 77 17 ... 
0901111104 u Arnll•m 

1Hf(0(1 

wn.rlklK . .ur.111 

/llKJt T fs ae.cccedite.icd op buls 

~an ISO l 7025. Oe bftrellendc 
tt?Sl~n $IUn 1o¢r<l>erd OP WWW.!Va.nl 

ondsr numniei LO U . 

Wegenlnst• UR 1Waanin2Pn 
Unive,,llell lo R' It ~1chunl1un;) is 
een ~amPnW<>rlllng\v<:rbond Iv•~•·• 
PLO 10 W~i•nin11un U~iver,l tt~ 



/ 

( 

voerd. Het gclQiding.svermogcn is daarna dusdanig hoog dat hel wasw:Jter geloosd 
wordt. 

De cyclus 1s afhankelijk van dC' d1ersoort waardoor verschillen in .\'Tlmoniakconcenttat1e 
in de stallen onlstaal Volgens opgave worden hterdoor per locatie wel verschillcn in de 
hocvcelheden sp.iwater vcroorzaakt maar het spUiwater hcelt alti1d een constante 
samenslclling. U geett aan dat de analyse van tiet RIKILT (RIKOJ 39289. 16/01/2005) 
reprcsentatief is voor alle par1iien spuiwale<. 

5. Oe gebrtiks· en dosermg-svoorsclvillen dtetHl/1 te Worden aangepasr. 
De gcvraagdc aanpassingen zijn aangebracht. 

6. t:r dtenl een lfst le wClrden versf/ekl vaf/ lvcofu.'s trft(}f lie! sp111'w1il~r vriJlromt 
U heeft cM lijst v1'!I sh 1:M van 30 operationrJe luchtwaslnstallaties en cl!n aanv\Jlle11da lijst 
met l 2 luchtwa$1nstall:mo die ind~ pcfiOde van 15 Mxuafl VM .15 apdl lnwl!rking 
gostekl rnllen eaan wMtian. ( r 1ijn dnardoor nu 42 lnstallatie.s in bedrljf. 

/?/Kil r.a11ciyserapport Rl!(OJ 39289- 16/()l/P.005 
De ~uurgraaci van he! product is 3,86. Het totaalstik~lofgehalte is 2, 7% en het am· 
rnon1umst1kslofgehalle is 2,6%. Nitraat we1d niet aangeloond. Het SOl·11ehalte is 7,9%. 
I lieri1il ic; er.n molverhoucing tussen N en S van J, 95 af te leiden. De in ooze brief met 
kenrnerk 04/RIK0457 van B oklober 2004 ges1f!naleet'de overmaat aM ommooium bij 
een pit van 4 wotdl bij deze 1dentiteitsvastlegg111g niel vastgesteld. De theoretisch 
verwachle molvethouding word! gevoode1). u is ~cuncllj~ sprake van vcrschiflen tussen 
de mcthode vao analyse die gelden voor de 1dentileilsvasUegging van meststoffen en die 
waarop de door u aangereikte analysestaten berusten. 

Hct spuiwater rs n11VNelijks belasl met zware metalen en arseen. B1j gebnjk als 
zwavolmestslof doorstaat het product de milieutoels. 

Cor>clusie 
Mt:t in achtreming van de beoofdeling gegeven in onze brief met konmerl< 047RIK0457 
van 8 oktober 2004 is afdoende gereag~erd op de vragen. De identiteltsvasUcgging van 
het product spi.iwater uitgevoerd door het RIKILT toont aan dat het product beslaat ult 
ecn ammonlumsulraatoplossing in water met een pH van 4. Het is a1.1nnsmelijk dat hct 
product ondanks verschllleode productielocaties bij ecn volledg juist bestuurd proces 
cohstant in samenslelling lh plaats en tijd zal zijn. 
De Directeur Geocraal van het ministerie van LNV zal worden geadviseerd om aan l'NJ 
becrijf als producent van de apparatuur van de luchtwasser een ontheffing te verlenen. 
Daarbij Zlll o.a. als voorwaarde warden gesteld dat per partij ecn a11cveringsbon met de 
herkomsl aan de afnemer moet worden verstrekt teneinde de herkomst van een partij 
spuiwater te kunncn traceren. 
Ook zal de voorwaarde worden opgenorner'I om na een nader le bepalen pcriode 
uitsluilsel le geven over de variatie in de samenstelling van spUiwater in de tijd. Daarmee 
wordt lnzicht verl<regen of storingen of afwi]kingen op locaties voorkomen waardoor de 
samenslening van spuiwater wijzigt. 

lk hoop u hiermee voldoende te hebben geinforrneerd. 

~>----
J J.M. D1icssen, 
Bureau Mestslolfen. 

tc . If. PA I. F.hlerl IAltcrra), Ing. P.H. Holsma/lng . .l.W.M. Jahsen (M1n1stP.nc van LNYJ, 
Dur. G. VeHhol (Alterra) 
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Mlniste rie van tandbouw, 

~~tuur en Voedselkwaliteil 

Oirectie Landbouw 

Bewidenhoulsewe9 73 

Postadres: Poslbus 20401 

2500 EK ' s·Gravenhage 

Telefoon: 0 70 - 3786868 

fax : 070 - 3785100 

Uniqfill International B.V. 
De heer P, Sanders 
Kerkstraat 31 
5768 BH MEIJEL 

uw brier van uw kenmerk 

onderwerp 

Ontheffingsbeschikking verbods

bepalingen meststoffen. 

(TRC 2906/3951) 

Geachte heer Sanders, 

ons kenrnerk 

DL. 2006/1736 

doorkiesnummer 

3784668 

datum 

landbouw, natuur en 

voedselkwa lite it 

20 juli 2006 

bljlagcr1 

Krach tens de Ontheffingsbeschikking verbodsbepalingen meststoffen (Stcrt. 230, 1977, 
Stcrt. 250, 1979) en gelet op de artikelen 7 en 8 vah het Meststoffenbesluit 1977 (Stb. 459) 
verleen ik hierbij een ontheffing van de verbodsbepa lingen van het Meststoffenbesluit 
1977 voor het als meststof vervoeren en verkopen van spuiwater uit door uw bedrijf 
gemaakte chemische luchtwassers bestemd voor de intensieve veehouderij. Het spuiwater 
betreft een s tikstofhoudende zwnvelrnes tstof, die verkregen wordt door amrnoniak
houdende stallucht doer filterelernenten te leiden en deze met een verdunde oplossing 
van zwavelzuur in water te regenereren onder vorming van ammoniumsutfaat. Aan deze 
ontheffing worden de volgende voorwaarden verbonden: 

Het product moet worden aangeduid met: Stikstofhoudende zwavelme.ststof. 
Het product moet voldoen aan de volgende ajsen! 
- ten minste 2,5% stikstof (N) totaa l, in de vorm van amrnoniumstlkstof; 
- ten minste 7,5% zwavelzuuranhydride (503 ), oplosbaar in water; 
- pH ten hoogste 4. 

Het product moet qua samenstelting en hoedanigheid overeenkomen met een aan het 
RIKI L T lnstituut voor Voedselveiligheid aangeboden en onder no. RIK0139289 onderzocht 
tnonder. 
Bij het vervoeren en verkopen moeten een afleveringsbon alsmede een gebruiks- en 
doseringsvoorschrift worden verstrekt, beide met de voorgeschreven aanduidingen. 
De afleveringsbon dient in formatie te geven over het bedrijf waarvan de desbetreffende 
partij spuiwater afkomstig is. Het gebruiks- en doseringsvoorschrift dient te Worden 
opgesteld overeenkomstig de richtlijnen van de overheid enter goedkeuring zijn 
voorgelegd aan de Commissie van Deskundigen inzake Meststoffenbesluit 1977, 

Alie partijen spuiwater die ats rneststof worden vervoerd en verhandeld dienen te warden 
geanalyseefd op bun gegarandeerde samenslellihg, conform de bij RIKILT in gebruik 
zijnde methoden . Het gebruik van een hiervan afwijkende analysernethode is pas 
toegestaan, nadat is aangeloond dat deze afwijkende analysemethode verkrijgbaar is met 
de bij RIKILT in gcbruik zijnde methoden. 
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Datum 

20 juli 2006 

Ker1merk 

DL 2006/1736 

Vervolgblad 

2 

Voorwaarde 4 komt le vervallen nadat uit de ar'lalyseresultaten van ten minste 20 partijen 
door de Commiss ie van Deskundige inzake het Meststoffenbesluit is vastgesteld da t de 
spreiding in de geha lten aan stikstof (N) totaal en zwavelzuuranhydride (503) oplosbaar in 
water geringer is dan 0,5% absolu ut ten opzichte van generiek gegarandeerde gehalten. 
Op deze ontheffing zijn voor het overige de bepa lingen van het Mes tstoff enbesluit 1977 
en de Meststoff enbeschikking 1977 van toepassing. 
Deze ontheffing, op grond van het Meststoffenbesluit 1977, laa t eventueel van toepassing 
zijnde eisen of ancJere bepalingen, met name uit hoof de van algemene milieuwetgeving 
en van de Meststoff enwet, onverlet. 
l)p7p onfhrffing wordt vn1Prnc1 voor de duur van drie (~) jaar en t reedt in werking op de 
dag van publica tie in de Staatscourant. 

DE DIRECTEUR-GENERAAL LANDBOUW, 
NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT, 

((; 

- Diretteur Landbouw 
- RIKILT lnstituut voor Voedselveitigheid 
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Overzicht van periodieke metingen en registraties 
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11 0 Tabe . ht verz1c . d' k van pert0 1e e me mgen en rems ra 1es 
Onderdeel frequentie Wijze van registreren Bewaarplaats 

De stal en het Tijdens en Bevindingen Logboek 
emissiearme gedurende 
stalsysteem bouw en 

vervolgens 
periodiek 

Aantal dieren Conti nu Aantal Financiele 
boekhouding/diertel ling 
en 

Aanvoer voer (gra- Per vracht Hoeveelheid en soort Via voermanagement 
nen,kernvoeders en grondstof programma op pc 
afvalstoffen) 
Elektriciteitsverbruik maandeliiks kWh Logboek 
Propaanverbruik maandelijks m3 Logboek 
Aanvoer gelten eenmalig aantallen Financiele 

boekhouding/diertelling 
en 

Afvoer vleesvarkens wekelijks aantallen Financiele 
boekhouding/diertelling 
en 

Controle werking wekelijks Visuele inspectie Logboek 
luchtwasser 
Rendementsmeting Eenmalig na meting Logboek 
luchtwasser realisatie 
Bemonstering en Twee keer per meting Logboek 
analyse waswater, jaar 
alsmede de 
rapportage hierover 
Reiniging filterpakket Een maal per Tijdstip en tijdsduur Logboek 
luchtwasser jaar 
Aanvoer zwavelzuur Op afroep hoeveelheid Logboek/afgiftebonnen/ 

financiele boekhouding 
Afvoer spuiwater Op afroep Hoeveelheid/inzamelaar Log boek/afg iftebon nen/ 

en vervoerder financiele boekhouding 
Afvoer kadavers Op afroep Hoeveelheid/inzamelaar Logboek/afgiftebonnen/ 

en vervoerder financiele boekhouding 
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Geurrapport 

Bijlage behorend bij aanvraag WM: Landschot b.v., v.d. Veldenweg 4 te Diessen 

december 2006 



Toelichting bij bljlage 22 : geurrapport 

Bijgevoegd geurrapport is opgesteld in het kader van de MER dat gelijktijdig met deze 
aanvraag is ingediend. In het geurrapport wordt daarom ook gesproken over verschillende 
varianten en zijn deze ook doorberekend. Voor de aanvraag maakt de informatie die 
betrekking heeft op de variant met een luchtwasser van 95% met schoorsteenhoogte van 9 
m en een uittredesnelheid van 10 mis. 
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1. INLEIDING 

Buro Blauw hee~ in opdracht van Landschot B.V. verspreidingsberekeningen uitgevoerd 
om inzicht te verkrijgen In de geursituatie rand de locatie aan de Van de Veldenweg 4 te 
Diessen [gemeente Hi lvarenbeek]. Op deze locatie wordt een bestaande rundveestal voor 
68 melkkoelen gesloopt. Vervolgens worden er voor een gesloten varkenshouderij twee 
nieuwe stallen gebouwd met een capaclteit voor 16126 dierplaatsen . Het onderzoek is 
uitgevoerd in het kader van een MER-studie 1 • 

In dit rapport worden in hoofdstuk 2 enkele toetsingwaarden gegeven op basis van 
hinder. Vervolgens wordt de situatle kort besproken. Hierna wordt door mlddel van 
verspreidingsberekeningen eerst de indlviduele geurhinder inzlchtelijke gemaakt en 
vervolgens ook de cumulatieve geurhlnder. Tenslotte worden de conclusies van de 
modelberekeningen gegeven. 

MER = Milieu effect rapportage 

GEURBELASTING VAN VARKENSHOUDERIJ LANDSCHOT B.V. TE DIESSEN 
Berekeningen In het kader van een MER 
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2 . ACCEPTABEL HINDERNIVEAU 

2.1. Inleiding 

Met de br!ef van de minister van VROM van 30 jun! 1995 heeft de minister het geurbe!eid in 
grate lijnen vastgesteld . Centraal staat een afwegingsproces dat gericht is op het vaststellen 
van het acceptabel hinderniveau. Het acceptabel hinderniveau wordt per situatie vastgesteld 
door het bevoegd gezag. De essentie van het geurbeleid is het voorkomen van (nieuwe) 

hinder. 

2.2. Hinderbepaling 

Voor het bepalen van de hinder zijn op verzoel< van de provincle de relaties gebrull<t die 
in het geurhinderonderzoek stallen lntensieve veehouderij2 zijn gevonden. In dit 
geurhinderonderzoek wordt een koppelinq gemaakt tussen geurbelasting 
(geurconcentratie als 98-percentiel) en percentages gehinderden en ernstig gehinderden. 

In dit onderzoek is voor de relatie tussen de geurconcentratie en hinder onderscheid 

gemaakt tussen twee settings: individuele hinder (een bron) en cumulatieve hinder. Oak 
is onderscheid gemaakt tussen twee gebledscategorieen: 

Voor agrarische kernen ls de relatie voor een gebied met veel veehouderijen 
(concentratiegebied in het rapport) gebruikt; 

Voor "burger kernen" (zoals de bebouwde kom van Diessen) is de relatie voor een 
gebied met weinig veehouderijen (niet concentratiegebied in het rapport gebruikt. 

In tabel 2.1 zijn de gebruikte relaties tussen het percentage gehinderden en ernstig 
gehinderden per gebiedscategorie en per setting (individueel of cumulatief) gegeven. 

Tabel 2.1. Gebruikte relaties voor de hinder bepa!;ng 

Setting Gebiedscategorie Soort hinder Vergelijking 

Individueel Veel veehouderijen Hinder Logit(H)=-3, 74+0,83*1n(C98) 

Individueel Veel veehouderljen Ernstige hinder Logit(H)=-5,90+0,91 *ln(C98) 

Individueel Weinig veehouderijen Hinder Logit(H)=-3,00+0,81 *ln(C98) 

Individueel Weinig veehouderijen Ernstige hinder Logit(H)=-5, 11 +0,90*1n(C98) 
Cumulatief Veel veehouderijen Hinder Logit{H)=-4,29+0,83*1n(C98) 

Cumulatief Ve~ veehouderijen Ernstige hinder Logit(H)=-7,05+0,91 * ln(C98) 

Cumulatief Weinig veehouderijen Hinder Loglt(H)=-3,55+0,81 *ln{C98) 
Cumulatief Weinig veehouderijen Ernstige hinder Logit(H)=-6,25+0,90*1n(C98) 

Uit de tabel blijkt dat er 8 soorten relaties zijn gebruikt: onderscheid In setting, 
gebiedscategorie en soort hinder. 

Geurhinderonderzoek stallen lntensieve veehouderij. Maart 2001. VROM 010164/h/04-01 

GEURBELASTING VAN VARKENSHOUDERIJ LANDSCHOT B.V. TE DIESSEN 
Berekeningen ih het kader van een MER 
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2.3. Vaststellen van de emissie 

Voor het vaststellen van de geurbelasting is eerst de geuremissie vanuit de inrichting 

bepaald. Deze geuremissle wordt berekend door het aantal te houden dieren te 
vermenigvuldigen met hun geuremissiefactor3. Deze geuremissiefactor is bepaald door 

het aantal "mestvarkeneenheden" (=MVE) om te rekenen naar European odour units per 
seconde per MVE (ouefs/dler) vervolgens naar het aantal geureenheden per seconde per 

MVE (ge/s/dier). 

Tussen de grootheden MVE en ouE bestaat een vaste verhouding: een mestvarkeneenheid 
komt overeen met 23,0 ouE/s/dier4 • Tussen ouE en ge bestaat ook een vaste verhouding: 
een ouEfm3 komt overeen met 2 ge/rrr. Vervolgens is met het Lange Termijn Frequentie 
Distributie model (LTFD-model) voor verschil lende scenario's de geurbelasting in de 
omgeving berekend. Er is gekozen voor het LTFD-model omdat de geurbelastlng in het 
hinderonderzoek oak met dit model berekend is. 

2.4. Verschillende hinderniveaus 

In dit onderzoek wordt gekozen voor de toetsing aan hinderniveaus gerelateerd aan type 
object. Op voorstel van de provincie is hierbij gekeken naar de werkwijze van de 
vergunningverlening blj industriele bedrijven. In tabel 2.2 zijn hinderpercentages 
opgenomen die als richtwaarde kunnen warden gezien bij de interpretatie van de 

geursituatre voor een aantal verschillende objecten. 

Tabel 2.2 Hinderniveau's per object en dosis-effectre/atie (zie tabel 2.1) 

Object 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Burger kem 
Kleine kern (agrarisch) 
Vrijliggend object in agrarisch bultengebied 

Richtwaarde 
(%-Hinder) 

12 
12 

20 

Dosis-effectrelatie 

Weinig veehouderijen 
Veel veehouderijen 
Veel veehouderijen 

Object in kern: gevoellge object dat onderdeel uitmaakt van een cluster van woningen 
dat aan een gebied een zekere woonfunctie geeft. 

Daarbij wordt in ieder geval voor de kernen rekening gehouden met de 3% 
ernstige hindergrens (doelstelling nationaal beleid geen ernstige geurhinder In 

2010). 

Regellng stankemlssie veehouderijen In landbouwontwlkkelings- en verwevlngsgebieden. Staatscourant 
28 april 2003, nr.81/pag. 13. 
Regels lnzake geurhlnder vanwege tot veehouderijen behorende dierenverblijven (Wet geurhinder 
en veehouderijen). Brief van de staatssecretaris van volkshutsvesting, ruimtelijke ordening en 
milieubeheer. 10 maart 2006. 
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3. BESCHRIJVING VAN DE SITUATIE 

3.1. Bestaande situatie 

Landschct B.V. 'IJil een reeds be-staande rundveehoudeiij votledig omschakefen naar eeo 
gesloten varkenshouderij . De inrichting ligt aan de Van de Veldenweg 4 te Diessen. De 

bestaande rundveehouderij bestaat uit 68 melkkoeien die in ligboxen zijn gehuisvest. In de 
nieuwe bedrijfsopzet wordt de bestaande rundveestal gesloopt en worden twee nieuwe 
stallen gebouwd met een capaciteit van totaal 16126 dierplaatsen. 

3.2. Situatie met chemische wassers 

De opzet is om de inrichting uit te rusten met chemische luchtwassers, bij deze 
bedrijfsopzet zal het aantal MVE's van de inrichting 9459 zijn, hierbij is uitgaan van een 

geurverwijderingsrendement van de chemische wassers van 30%i. Deze chemische 
luchtwassers hebben afhankelijk van de uitvoering van de wasser een reiniglngsrendement 
voor ammonlak van 70% of 95%. In tabel 3.1 is een overzicht gegeven van de aantallen 

dieren per diersoort (diercategorieen) en de omrekening naar aantallen MVE's van de 
bedrijfsopzet met chemische wassers. De omrekeningsfactor van het aantal dieren naar het 

aantal MVE's is gebaseerd op de Regeling stankemissie veehouderijen in 
landbouwontwlkkelingsgebieden - en verwevingsgebieden van 22 april 2003 (Rsv). 

Tabel 3 .1. Aantallen dieren en MVE's bij bedrijfsopzet met chemische wassers 

Diercategorie Aantal dieren Omrekenlngsfactor Aantal MVE 
( dieren/MVE) 

Vleesvarkens 10080 1,4 7200 
Kraamzeugen 240 1,2 200 
Biggenopfok 4046 4,3 941 
Bovenmatige biggen 562 1,4 403 
Zeugen 884 1,8 491 
Opfokzeugen 310 1,4 221 
Beren 4 1,4 3 

Totaal 16126 9459 

De totale geuremissie van het bedrijf met de bedrijfsopzet met chemische wassers bedraagt 

9459 *23 oue/s/dier * 2 ge/oUi: = 435114 ge/s. 
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3.3. Situatie met combiwassers 

In dit onderzoek is ook de geurbelasting gekwantlficeerd wanneer combiwassers worden 

geplaatst. Deze combiwassers bestaan uit een chemische wasser met als tweede trap een 
waterwasser, het reiniglngsrendement voor ammoniak van deze wassers is 85%. Wanneer 
combiwassers worden geplaatst zal de inrichting bestaan uit 3942 MVE's, hierbij is 
uitgegaan van een geurverwijderingsrendement van de combiwassers van 70%. In tabel 
3.2 is een overzicht gegeven van de aantallen dieren per diersoort en de omrekening naar 
aantallen MVE's van de bedrijfsopzet met combiwassers. De omrekentngsfactor van het 
aantal dieren naar het aantal MVE's is gebaseerd op de Rsv en een 
geurverwijderingsrendement van 30% voor chemische wassers (situatie zoals in tabel 3.1 is 
weergegeven) en een geurverwijderingsrendement van 70% voor combiwassers. 

Tabel 3.2. Aantallen dieren en MVE's bi] bedrijfsopzet met combiwassers 

Diercategorie Aantal dieren Omrekeningsfactor Aantal MVE 
(dieren/MVE) 

--~~~--

Vleesvarkens 10080 3,4 2 .964,7 

Kraarnzeugen 240 2,9 82,8 
Biggenopfok 4046 9,4 430,2 
Bovenrnatige blggen 562 3,4 165,3 
Zeugen 884 4,3 206,6 

Opfokzeugen 310 3,4 91,2 
Beren 4 3,4 1,2 

Totaal 16126 3942 

De totale geurernissie van het bedrijf met de bedrijfsopzet met cornbiwassers bedraagt 

3942 *23 ouf:fs/dier * 2 ge/OUe = 181332 ge/s. 

3.4. Situatie met chemische wassers en schoorstenen 

Tevens Is in dlt onderzoek de geurbelasting gekwantificeerd wanneer chemische wassers 
geplaatst warden in comblnatie met schoorstenen van 9 meter. In deze situatie is ultgegaan 
van een totale geurmissie van 435114 ge/s, waarbij de afgassen van de nieuwe inrichting 
geemltteerd warden op een hoogte van 9 meter met een uittrede snelheid van ca. 10 m/s. 
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Rond de inrlchting liggen enkele geurgevoelige objecten. In tabel 3.3 worden gegevens 
van enige geurgevoellge objecten gegeven. Voor de ligging van de geurgevoelige wordt 
verwezen naar figuur 3.1 (de letters in figuur 3.1 kornen overeen met de letters in de 
tabel 3.3). In de figuur is met ~en pijl ook de !igging van Landschot B. V. aar.gegeven. 

Tabet 3.3. Geurgevoelige objecten rond de inrichting 

A 
B 

c 
D 

E 

F 
G 

H 

I 
J 

Ad res x- Y- Categorie Dosls-effectrelatie 
coordinaat coordinaat 

Ansbaldweg 6 141750 387900 IV Veel veehouderijen 
Toekomstweg 6 142450 386250 IV Veel veehouderijen 
Toekomstweg 4 142500 386625 IV Veel veehouderijen 
Beerseweg 18 142400 387050 IV Veel veehouderijen 

Diessen, Rljtseweg 140750 387650 I Weinig veehouderijen 
Dlessen, Zijthorst 140650 387350 I Weinig veehouderijen 
Diessen1 Molenstraat 140500 387150 I Wein!g veehouder!jen 
Diessen, Sprenkeleind 140400 386850 I Welnlg veehouderijen 

Baarschot, Van Dijklaan 9 141200 385650 II Veel veehouderijen 
Camping "Due de Brabant" 141950 384750 I Weinig veehouderijen 
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Figuur 3.1. Ligging van de geurgevoelige objecten rond het bedrijf (de letters 
verwijzen naar de objecten die in tabel 3.3 zljn gegeven) 

GEURBELASTING VAN VARKENSHOUDERIJ LANDSCHOT B.V. TE DIESSEN 
Berekeningen in het kader van een MER 

9 



Buro Blauw B.V. 
Luchthygiene, onderzoek en advies 

Rapportnr. BL2006.3584.0l 
Eindversie December 2006 

4. INDIVIDUELE GEURBELASTING 

4.1. Inleiding 

De individuele geurbelasting van de inrichting is inzlchtelijk gemaakt door 
verspreidingsberekeningen uit te voeren met het Lange Termijn Frequentie Distributie 
model (LTFD-model). Er zijn vier scenario's doorgerekend: 
1. Individuele belasting van de situatie waarbij op de inrichting 68 melkkoelen 

gehuisvest zijn (huidige situatie); 
2. Individuele belasting van de situatle waarblj de inrichtlng in werking Is met 

chemische luchtwassers, de inrichting heeft dan 9459 MVE's (toekomst scenario I); 
3. Individuele belasting van de situatie waarbij de inrichting in werking is met 

combiwassers, de inrichting heeft dan 3942 MVE's (toekomst scenario II); 
4. Individuele belasting van de situatie waarbij de inrichtlng in werklng Is met 

chemische luchtwassers, de inrichtlng heeft dan 9459 MVE's in combinatie met 
schoorstenen van 9 meter (toekomst scenario III). 

Voor de effectieve uitstroomhoogte van de ernlssiepunten zijn de uitgangspunten van her 
model 'Gebouw invloeden' van TNO (1986) gebruikt. Voor de huldige sltuatie is de 
effectieve schoorsteenhoogte 4 meter. Voor de nieuwe situaties waarbij geen 
schoorstenen geplaatst warden is de effectieve schoorsteenhoogte ook 4 meter5 . Voor de 
nieuwe situatle waarbij schoorstenen van 9 meter geplaatst worden en waarbij de 
uittrede snelheid van de afgassen 10 m/s is, bedraagt de effectieve schoorsteenhoogte 
20 mete~. 

Er is gerekend zonder warmte-inhoud. Als ruwheidslengte is 0,5 meter gekozen. Er zijn 
obstakelgroepen (boerderijen, stukken bos en dergelijke) geschelden door open ruimten 
van ongeveer lOx de typische obstakelhoogte. Voorts zijn er kleine bossen en zijn er 
boomgaarden. Het meteorologlsche bestand van Eindhoven is gebruikt. De 
invoergegevens van de modelberekeningen van de indlviduele belastlng staan in de 
bijlage A. 

In de volgende paragrafen wordt het resultaat van de verspreidingsberekeningen grafisch 

weergegeven en in de vorm van een tabel met belangrijke geurgevoelige objecten. De 
tlguren met contouren dlenen alleen als lllustratie. De tabellen zijn bepalend en laten 

nauwkeurig zien wat de door het model berekende belasting is. 

De waarden van de contouren van 4 en 8 ge/rrr als 98-percentiel komen bij benadering 
overeen met 12% en 21 % kans op geurhinder voor de "welnlg veehouderijen" dosis
effectrelatie. De waarden van de contouren van 4 en 8 en 16 ge/rrf als 98-percentiel komen 
bij benadering overeen met 7%, 12% en 19% kans op geurhinder voor de "veel 
veehouderijen" dosis-effectrelatie. 

5 

6 

Ultgaande van stalleh van tenmlnste 30*30 meter en een gemiddelde gebouwhoogte (en 
schoorsteenhoogte} van 6,5 meter en een lage uitstroom snelheid waardoor er volledlge 
pluim invang plaatsvlndt. 
Ultgaande van stallen van 120*180 meter, gebouwhoogte van 8,7 meter, 4 schoorstenen van 9 meter 
hoogte, ulttrede snelheld van 10 m/s, qeblet van 4*200000 m1/u, schoorstenen op 15 meter afstand 
van dakrand en gekozen wlndsnelheld van 4 m/s. 
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4.2. Verspreidingsberekeningen 

In figuur 4.1 wordt de individuele geurbelasting met 68 stuks melkvee gepresenteerd. 
Voor de modelberekening is als emissiefactor voor de rundveestal 47 ouEfs/dier gebruikt 

(maximaal gemeten geuremlssie van een ligboxenstal, gevoerd met kuilvoer) 7 • De totale 
geuremissie van de lnrichting blj deze situatie bedraagt 23 Mge/u. 

In de figuur zljn de contouren van 4 (blauw) en 8 (rood) ge/rrr als 98-percentiel 
getekend. De geurconcentratie van 16 ge/rrr als 98-percentiel kan niet warden getekend. 
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0 1000 2000 3000 4000 
Figuur 4.1. Individuele belasting van de situatie waarbij op de inrichting 

68 melkkoelen zijn gehulsvest 

Uit de figuur blijkt dat de geurcontour van 4 ge/rrr als 98-percentiel over geen enkele 

bebouwing valt. 

7 Orienterend onderzoek naar geuremissie van rundveestallen. G.J. Monteny, R. Scholtens, J.V. 
Klarenbeek en F. de Bree. IMAG. Rapport 99-17. December 1999. 
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In figuur 4.2 wordt de lndividuele belasting van de situatie waarbij de inrichting in werking 
Is met chemlsche luchtwassers gegeven, de inrichting heeft dan 9459 MVE's. Voor de 

omrekening van MVE naar geuremissle Is gebruik gemaakt van de volgende 
omrekenlngsfactor: een mestvarkeneenheid komt overeen met 46,0 ge/s/dler. De totale 
geuremissie van de lnrlchting bij deze situatie bedraagt 1566 Mge/u. 

In de figuur zijn de contouren van 4 (blauw), 8 (rood) en 16 (zwart) ge/rrr als 98-
percentiel getekend. 
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Figuur 4.2. Indlvlduele belastlng van de situatie waarblj de lnrichting In werklng is met 

chemlsche luchtwassers, de lnrichtlng heeft dan 9459 MVE's 

Uit de flguur blijkt dat de geurcontour van 4 ge/rrf als 98-percentlel niet over de 
aaneengesloten woonbebouwing van Dlessen valt, deze contour valt wel over de 
woonbebouwingen van Baarschot. De geurcontour van 8 ge/rrr als 98-percentiel ligt over 
de geurgevoelige objecten: Ansbaldweg 6, Toekomstweg 4, Toekomstweg 6 en 

Beerseweg 18. De woonbebouwing van Baarschot ligt bulten deze contour. 
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In figuur 4.3 wordt de lndividuele belasting van de situatie waarbij de lnrichting in werking 
is met combiwassers gegeven, de lnrichting heeft dan 3942 MVE's. Voor de omrekening 

van MVE naar geuremlssie is gebrulk gemaakt van de volgende omrekeningsfactor: een 
mestvarkeneenheid komt overeen met 46,0 ge/s/dier. De totale geuremlssie van de 
inrichting bij deze situatie bedraagt 653 Mge/u. 

In de figuur zijn de contouren van 4 {blauw), 8 (rood) en 16 (zwart) ge/rrr als 98-
percentlel getekend . 
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Figuur 4.3. Individuele belasting van de sltuatie waarblj de inrichting in werklng is met 

combiwassers, de inrichting heeft dan 3942 MVE's 

Uit de figuur blljkt dat de geurcontour van 4 ge/rrr als 98-percentlel over de volgende 
geurgevoellge objecten ligt: Ansbaldweg 6, Toekomstweg 4, Toekomstweg 6 en 
Beerseweg 18. De geurcontour van 16 ge/rrr als 98-percentlel ligt over geen enkele 
bebouwing. 
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In figuur 4.4 wordt de individuele belastlng van de situatie waarbij de inrichting in werklng 
is met chemische wassers gegeven in comblnatie met schoorstenen van 9 meter. De 
totale geuremissie van de inrichtlng blj deze situatie bedraagt 1566 Mge/u . 

In de figuur zijn de contouren van 4 (blauw), 8 (rood) en 16 (zwart) ge/rrr als 98-
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Figuur 4.4. Indivlduele belasting van de sltuatle waarblj de inrichting in werking is met 

chemische wassers en schoorstenen van 9 meter 

Ult de figuur blijkt dat de geurcontour van 4 ge/rrr als 98-percentlel over de volgende 
geurgevoelige objecten llgt: Ansbaldweg 6, Toekomstweg 4, Toekomstweg 6 en 
Beerseweg 18. De geurcontour van 4 ge/rrr als 98-percentiel valt nlet over de 
woonbebouwing van Baarschot en Diessen. De geurcontour van 16 ge/rrr als 98-
percentiel ligt over Toekomstweg 4 en Toekomstweg 6. 
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In tabel 4.1 worden van enkele geurgevoelige objecten de geurconcentratie in ge/rrr op 
leefniveau (als 98-percentiel) gegeven . De vier gemodelleerde scenario's voor de 
individuele belastlng zijn in de tabel gepresenteerd. In de tabel zijn ook het percentages 

gehinderden en ernstig gehinderden weergegeven. Deze percentages zijn berekend met 
de relevante (concentratie gebied en niet-concentratie gebied) vergelijkingen uit tabel 
2.1. 

Tabet 4.1. Geurconcentraties (98-percentiel), percentages gehinderden en emstig 
geh/nderden voor de individuele belasting 

Ad res 68 stuks Chemische wasser, Combiwasser, Chemlsche wasser, 
melkvee 9459 MVE 3942 MVE 19 meter schoorsteen 

c H EH c H EH 
I• c H EH c 

[ge/m 3] [%] [%] [ge/m3
] [%] [%] (ge/m3

] [%] [%] [ge/m3
] 

Ansbaldweg 6 0,2 0,7 0,1 17,9 20,7 3,6 7,5 11,2 1,7 7,1 
Toekomstweg 6 0,4 1,1 0,1 21,1 23,0 4,2 8,8 12,6 1,9 9,0 
Toekomstweg 4 0,3 1,0 0,1 18,3 21 ,0 3,7 7,6 11,4 1,7 9,7 
Beerseweg 18 0,2 0,6 0,1 11,2 15;0 2,4 4,7 7,9 1,1 6,3 
Rijtseweg 0,0 0,4 0,0 2,9 10,S 1,5 1,2 5,5 0,7 1,9 
Zijthorst 0,0 0,4 0,0 3,2 11,4 1,7 1,3 5,9 0,8 2,1 

Molenstraat 0,0 0,4 0,0 3,1 11,0 1,6 1,3 5,7 0,7 2,0 
Sprenkeleind 0,0 0,4 0,0 2,9 10,5 1,5 i,2 5,5 0,7 1,9 

Van Dijklaan 9 0,1 0,3 0,0 6,7 10,3 1,5 2,8 5,3 0,7 3,6 
Camping 0,0 0,4 0,0 2,8 10,3 1,5 1,2 5,3 0,7 1,8 

- ~ C - concentrat1e In ge/m als 98-percentlel 
H = kans op hinder 
EH = kans op ernstlge hinder 

Uit de tabel blijkt voor de individuele belasting in de sltuatie waarbtj de inrichting 68 
melkkoeien hulsvest de kans op geurhinder met ca . 1 % verwaarloosbaar is. 

H 
[%) 

10,8 
12,8 
13,5 
9,8 
7,8 
8,3 

8,0 
7,6 

6, 5 
7,4 

Wanneer de inrfchting in werking is met chemische wassers is voor de individuele 
belasting de hoogste kans op geurhinder 23% voor een bedrijfswoning bij een 
veehouderij in de buurt van het LOG en ca. 11 % voor de bebouwde kom van Diessen. De 
grootste kans op ernstige geurhlnder bedraagt ca. 4% op dezelfde bedrijfswoning bij een 
veehouderij in de buurt van het LOG en ca. 2% voor de bebouwde kom van Diessen. 

Wanneer de inrichting in werking is met combiwassers is voor de individuele belasting het 
hoogste percentage geurhinder ca. 13% voor een bedrjjfswoning bij een veehouderij in 
de buurt van het LOG en ca. 6% voor de bebouwde kom van Diessen. De grootste kans 
op ernstig geurhinder bedraagt ca. 2% op dezelfde bedrijfswoning bij een veehouderij in 
de buurt van het LOG en ca . 1 % voor de bebouwde kom van Diessen. 

EH 
[%] 
1,6 
2,0 

2,1 
1,4 

1,1 
1,2 
1,1 
1,0 
0,9 
1,0 
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Wanneer de lnrlchting In werklng is met chemlsche wassers en schoorstenen van 9 meter 
Is voor de indlvlduele belastlng het hoogste percentage geurhlnder ca. 14% voor een 
bedrljfswonlng blj een veehouderlj In de buurt van het LOG en ca. 8% voor de bebouwde 

kom van Dlessen. De grootste kans op ernstlge geurhlnder ca. bedraagt 2% op dezelfde 
bedrijfswontng btj een veehouder~j In de buurt van het LOG en ca. 1 % veer de bebou•i:de 

kom van Diessen. 
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S. CUMULATIEVE GEURBELASTING 

5.1. Inleiding 

Voor de cumulatieve geurbelasting is gebruik gemaakt van een lijst van alle 
veehouderfjen met MVE's die binnen een straal van 1 kilometer rond Baarschot en rond 

de locatie Van de Veldenweg 4 zijn gelegen. lndien bedrijven buiten de straal van 1 
kilometer rond de locatie invloed hebben op de geurbetasting van de relevante 

geurgevoelige objecten zfjn ook deze bedrijven in de lijst opgenomen. 

Er is gebruik gemaakt van een lijst met de huldige MVE's en er is gebruik gemaakt van 
een lljst met MVE's voor de autonome ontwikkeling. Bij de autonome ontwikkeling is 

ervan uitgegaan dat alle bedrijven voldoen aan de statsystemen, zoals opgenomen ln het 
Besluit huisvesting. Aan de hand van de emissiefactor voor ammoniak, zoals genoemd In 
het Besluit huisvesting, is ook de omrekeningsfactor voor geur bepaald op basis van de 
Regeling stankemissie veehouderijen ( Rsv). Bij bedrljven, waarbij de dieren nu zijn 
gehuisvest met een traditioneel huisvestingsysteem, resulteert dit in een lagere 

geurbelasting, Oft komt omdat de omrekeningsfactoren bij emissiearme stalsystemen 
lager zfjn dan bij tradltionele huisvestlngssystemen. De gebruikte lijsten van 
veehouderijen met MVE's staan in bijlage B en C. 

Voor de omrekening van MVE naar een geuremissie is gebruik gemaakt van de volgende 
omrekeningsfactor: een mestvarkeneenheid komt overeen met 23,0 oue/s/dier of te wel 

46 ge/s/dler. 

De cumulatieve geurbelasting van de inrichting is inzichtelijk gemaakt door 
verspreidingsberekeningen uit te voeren met het Lange Termijn Frequentie Distributle 
model {LTFD-model). Er zljn zeven scenario's doorgerekend: 

1. Cumulatlebelasting van de situatie waarbij de inrichting nfet in werklng is; 
2. Cumulatiebelasting van de situatie waarbij de inrichting in werking Is met chemische 

luchtwassers, de inrichting heeft dan 9459 MVE's; 
3. Cumulatiebelastlng van de situatie waarbij de inrichting in werking is met 

combiwassers, de inrichting heeft dan 3942 MVE's; 
4. Cumulatiebelasting van de situatie waarbij de inrichting in werklng Is met chemische 

luchtwassers en schoorstenen van 9 meter; 
5. Cumulatiebelasting van de autonome ontwikkeling waarbij de fnrlchting niet In 

werking is; 

6. Cumulatiebelastlng van de autonome ontwikkeling waarbij de inrichtlng in werking is 
met een chemische luchtwassers, de inrichting heeft dan 9459 MVE's; 

7. Cumulatiebelasting van de autonome ontwlkkellng waarbij de inrichting in werking Is 
met chemische luchtwassers en schoorstenen van 9 meter. 
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Voor de effecUeve uitstroomhoogte van de emissiepunten zijn de uitgangspunten van het 
model 'Gebouw invloeden' van TNO (1986) gebruikt. Voor de varkenshouderijen in de 
omgevlng is een effectieve schoorsteenhoogte van 4 meter8 gebruikt en voor de overige 
bedrijven in de omgeving (plulmveehouderijen, gemengde bedrijven) een effectieve 
schoorsteenhoogte van 2 meter. 

Voor de inrichting aan de Van de Veldeweg 4 is voor de huidige situatie de effectieve 
schoorsteenhoogte 4 meter. Voor de nieuwe situaties waarbij geen schoorstenen 
geplaatst warden is voor de inrichting aan de Van de Veldeweg 4 de effectieve 
schoorsteenhoogte ook 4 meter9 • Voor de nieuwe sltuatle waarbij schoorstenen van 9 
meter geplaatst worden en waarblj de uittrede snetheid van de afgassen 10 m/s is, 
bedraagt de effectieve schoorsteenhoogte voor de inrichting 20 meter10

• 

Er is gerekend zonder warmte-inhoud. Als ruwheidslengte is 0,5 meter gekozen. Er zljn 
obstakelgroepen (boerderijen, stukken bos en dergelijke) gescheiden door open ruimten 
van ongeveer lOx de typlsche obstakelhoogte. Voorts zijn er klelne bossen en zijn er 
boomgaarden . Het meteorologische bestand van Eindhoven Is gebruikt. 

Om het hinderniveau te kwantificeren zijn de geurconcentraties als 98-percentiel 
berekend. In de volgende paragrafen wordt het resultaat van de verspreldingsberekeningen 
grafische weergegeven en in de vorm van een tabel met belangrijke geurgevoelige 

objecten. De figuren met contouren dlenen alleen als illustratie. De tabellen zijn bepalend 
en laten nauwkeurig zien wat de door model berekende belasting is. 

De waarden van de contouren van 7 en 15 ge/rrr als 98-percentiel komen bij benadering 
overeen met 12% en 20% kans op geurhinder voor de "weinig veehouderijen" dosis

effectrelatie. De waarden van de contouren van 7 en 15 en 35 en 50 ge/rrr ats 98-
percentlel komen bij benadering overeen met 6%, 12%, 21% en 26% kans op geurhinder 
en met 0,5%, 1 %, 2% en 3% kans op ernstige hinder voor de ''veel veehouderijen" dosis
effectrelatie. 

8 

9 

10 

Uitgaande van stallen van tenminste 30*30 meter en een gemiddelde gebouwhoogte {en 
schoorsteenhoogte) van 6,5 meter en een lage ultstroom snelheld waardoor er volledige pJuim 
lnvang plaatsvindt. 
Uitgaande van stallen van tenmlnste 30*30 meter en ee.n gemlddelde gebouwhoogte (en 
schoorsteenhoogte) van 6,5 meter en een lage ultstroom snelheid waardoor er volledige 
pluim lnvang plaatsvindt. 
Uitgaande van stallen van 120*180 meter, gebouwhoogte van 8,7 meter, 4 schoorstenen van 9 meter 
hoogte, ulttrede snelheld van 10 m/s, deblet van 4*200000 m3/u, schoorstenen op 15 meter afstand 
van dakrand en gekozen wlndsnelheid van 4 m/s. 
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5.2. Verspreidingsberekeningen cumulatie zonder autonome ontwikkeling 

In figuur 5.1 wordt de cumulatieve geurbelasting (zonder autonome ontwikkeling) in de 
situatie gepresenteerd, waarbij de inrichting niet in werking is. In de figuur zijn de 
contouren van 7 (blauw), 15 (rood), 35 (groen) en 50 (zwart) ge/rrr als 98-percentiel 
getekend. 
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Figuur 5.1. Cumulatieve geurbelasting in de situatie waarbij de inrichting 

niet in werking is 

Uit de figuur blijkt dat de contour van 7 ge/rrr als 98-percentiel niet over de 
aaneengesloten woonbebouwing van Diessen ligt en ook niet over de geurgevoelige 
objecten aan Toekomstweg 4 en 6. Deze contour ligt wel over de aaneengesloten 
woonbebouwing van Baarschot en de geurgevoelige objecten aan Ansbaldweg 6 en 

Beerseweg 18. 
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In figuur 5.2 wordt de cumulatieve geurbelasting (zonder autonome ontwikkellng) in de 
situatie gepresenteerd, waarbij de inrichting in werking is met chemische luchtwassers, 

de inrichting heeft dan 9459 MVE's. In de figuur zijn de contouren van 7 (blauw), 15 
(rood), 35 (groen) en SO (zwart) ge/rrr als 98-percentiel getekend. 
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Figuur 5.2. Cumulatieve geurbelasting in de situatie waarblj de inrichting 

in werking is met chemische Juchtwassers (9459 MVE's) 

Uit de figuur blijkt dat de contour van 7 ge/rrr als 98-percentlel net niet over de 
aaneengesloten woonbebouwing van Diessen ligt. De geurcontour van 15 ge/rrr als 98-
percentiel ligt over de geurgevoelige objecten: Ansbaldweg 6, Toekomstweg 4, 
Toekomstweg 6 en Beerseweg 18 en Baarschot. De geurcontour van 35 ge/rrr als 98-
percentiel ligt niet over deze geurgevoelige objecten 
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In figuur 5.3 wordt de cumulatieve geurbelasting (zonder autonome ontwikkeling) in de 
situatie gepresenteerd, waarbij de inrichting in werking is met combiwassers, de 

inrichting heeft dan 3942 MVE's. In de figuur zijn de contouren van 7 (blauw), 15 (rood), 
35 (groen) en 50 (zwart) ge/rrr als 98-percentiel getekend. 
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Figuur 5.3. Cumulatieve geurbelasting in de situatie waarbij de inrichting 

in werking is met combiwassers (3942 MVE's) 

Uit de figuur blijkt dat de contour van 7 ge/rrr als 98-percentiel niet over de 
aaneengesloten woonbebouwing van Diessen ligt. De geurcontour van 7 ge/rrr als 98-
percentiel ligt wel over de geurgevoelige objecten: Ansbaldweg 6, Toekomstweg 4, 
Toekomstweg 6 en Beerseweg 18 en een deel van Baarschot. De geurcontour van 15 
ge/rrr als 98-percentiel ligt niet over de geurgevoelige objecten Ansbaldweg 6, 
Toekomstweg 4 , Toekomstweg 6 en Beerseweg 18. 

GEURBELASTING VAN VARKENSHOUDERIJ LANDSCHOT B.V. TE DIESSEN 
Berekeningen in het kader van een MER 

21 



Buro Blauw B.V. 
Luchthygiene, onderzoek en advies 

Rapportnr. BL2006.3584.01 
Elndversie December 2006 

In figuur 5.4 wordt de cumulatieve geurbelasting (zonder autonome ontwikkeling) in de 
situatie gepresenteerd, waarbij de inrichting in werking is met chemische wassers en 
schoorstenen van 9 meter. In de figuur zijn de contouren van 7 (blauw), 15 (rood), 35 
(groen) en 50 (zwart) ge/rrf als 98-percentiel getekend. 
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Figuur 5.4. 
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Cumulatieve geurbelasting in de situatle waarb/j de inrichting 

in werking is met comblwassers en schoorstenen van 9 meter 

Uit de flguur blijkt dat de contour van 7 ge/rrr als 98-percentiel niet over de 
aaneengesloten woonbebouwing van Diessen ligt. De geurcontour van 15 ge/rrf als 98-

percentiel ligt nlet over de geurgevoelige objecten: Ansbaldweg 6, Toekomstweg 4, 
Toekomstweg 6 en Beerseweg 18. 
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5.3. Verspreidingsberekeningen cumulatie met autonome ontwikkeling 

In figuur 5.5 wordt de cumulatieve geurbelasting met autonome ontwikkeling 
gepresenteerd, waarbij de inrichting niet in werking is. In de figuur zijn de contouren van 
7 (blauw), 15 (rood), 35 (groen) en 50 (zwart) ge/rrr als 98-percentiel getekend. 
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Figuur 5.5. Cumulatieve geurbelasting met autonome ontwikkeling waarbij de 

inrichting niet in werking is 

Uit de figuur blijkt dat de contour van 7 ge/rrr als 98-percentiel niet over de 
aaneengesloten woonbebouwing van Diessen ligt en ook niet over de geurgevoelige 

objecten aan Toekomstweg 4 en 6. Deze contour ligt wel over de aaneengesloten 
woonbebouwing van Baarschot en de geurgevoelige objecten aan Ansbaldweg 6, en 
Beerseweg 18. 

Wanneer figuur 5.5 vergeleken wordt met figuur 5.1 blijkt dat wanneer alleen de 
autonome ontwikkeling plaatsvindt, zonder de ontwikkeling van de inrichting aan de Van 
de Veldenweg, de geurbelasting afneemt. 
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In figuur 5.6 wordt de cumulatleve geurbelasting met autonome ontwikkeling 
gepresenteerd, waarbij de inrichting in werking is met chemische luchtwassers, de 
inrlchting heeft dan 9459 MVE's. In de figuur zljn de contouren van 7 (blauw), 15 (rood), 
35 (groen) en 50 (zwart) ge/rrr als 98-percentiel getekend. 
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Figuur 5.6. Cumu/atieve geurbelasting met autonome ontwlkkellng waarbij de 

inrlchtlng in werking is met chemische /uchtwassers (9459 MVE's) 

Ult de figuur blijkt dat de contour van 7 ge/rrr als 98-percentiel niet over de 
aaneengesloten woonbebouwing van Diessen ligt. De geurcontour van 15 ge/rrr als 98-
percentiel ligt over de geurgevoelige objecten: Ansbaldweg 6, Toekomstweg 4, 
Toekomstweg 6 en Beerseweg 18 en een deel van Baarschot. De geurcontour van 35 

ge/rrr als 98-percentiel llgt niet over deze geurgevoelige objecten. 

GEURBELASTING VAN VARKENSHOUDERIJ LANDSCHOT B.V. TE DIESSEN 
Berekeningen in het kader van een MER 

24 



Buro Blauw B.V. 
Luchthyglene, onderzoek en advies 

Rapportnr. BL2006.3584.01 
Eindversle December 2006 

In figuur 5. 7 wordt de cumulatieve geurbelasting met autonome ontwikkeling 
gepresenteerd, waarbij de inrlchting in werking is met chemische luchtwassers, de 
inrichting heeft dan 9459 MVE's. In de figuur zijn de contouren van 7 (blauw), 15 (rood), 
35 (groen) en SO (zwart) ge/rrr als 98-percentiel getekend. 
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Figuur 5.7. Cumulatleve geurbelasting met autonome ontwikkeling waarbij de 

lnrlchting in werking is met chemische /uchtwassers en schoorstenen 
van 9 meter 

Uit de figuur blljkt dat de contour van 7 ge/rrr als 98-percentiel niet over de 
aaneengesloten woonbebouwing van Dlessen ligt. De geurcontour van 15 ge/rrr als 98-
percentlel ligt niet over de geurgevoelige objecten: Ansbaldweg 6, Toekomstweg 4, 

Toekomstweg 6 en Beerseweg 18. 
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In tabet 5.1 worden van geurgevoellge objecten de geurconcentratie in ge/rrf op 
leefniveau (als 98-percentiel) gegeven. De vier gemodelleerde scenario's voor de 

cumulatieve belasting zijn in de tabet gepresenteerd. In de tabel zijn ook het percentages 
gehinderden en ernstig gehinderden weergegeven. Deze percentages zijn berekend met 

de relevante dosis-effectrelaties ("veel veehouderijen" en "weinig veehouderijen") 
vergelijklngen uit tabel 2.1. 

Tabe/ 5.1. Geurconcentraties (98-percentief ), percentages gehinderden en ernstig 
gehinderden voor de cumulatieve belasting 

Ad res 68 stuks Chemlsche wasser, Combiwasser, Chemische wasser, 
melkvee 9459 MVE 3942 MVE 9459 MVE 

I' 9 meter schoorsteen 
- c H EH c H EH c H EH I c H EH 

[ge/m 3] [%] [%] [ge/m 3] [%) [%] [ge/m3
] [%) [%] [ge/m3) (%) [%] 

A Ansbaldweg 6 7,0 6,4 0,5 19,4 13,8 1,3 10.7 8.9 0!7 lOA 8,7 0:7 
B 

c 
D 

E 
F 
G 

H 

I 
J 

Toekomstweg 6 4,7 4,7 0,4 21,9 15,1 1,4 10,3 8,7 0,7 10,5 8,8 

Toekomstweg 4 4,5 4,5 0,3 19,4 13,8 1,3 9,2 7,9 0,6 11,0 9,1 
Beerseweg 18 8,1 7,2 0,6 13,7 10,8 0,9 9,2 7,9 0,6 10,1 8,5 

Rijtseweg 3,6 7,6 0,6 5,6 10,4 0,9 4,3 8,6 0,7 4,8 9,3 
Zijthorst 3,4 7,2 0,6 5,2 9,8 0,8 4,0 8,0 0,7 4,4 8,7 
Molenstraat 3,4 7,1 0,6 5,0 9,5 0,8 3,8 7,9 0,6 4,3 8,5 

Sprenkeleind 3,9 7,9 0,7 5,3 10,0 0,9 4,3 8,5 0,7 4,7 9,1 
Van Dijklaan 9 6,0 5,7 0,4 8,9 7,7 0,6 6,6 6,2 0,5 7,0 6,4 
Camping 5,0 9,5 0,8 6,1 11,0 1,0 5,2 9,8 0,8 5,5 10,2 

- .. C - concentratle In ge/m als 98·percentlel 
H = kans op hinder 
EH = kans op emstlge hinder 

De kansen op hinder en ernstige hinder zljn in situatie met chemische wasser en 

combiwasser in bovenstaande tabel (cumulatieve situatie) over het algemeen lager dan 
bij de lndividuele belasting (tabel 4.1). Dlt gegeven is een belangrljke uitkomst van het 

geuronderzoek van VROM uit 2001. 

Uit de tabel blijkt voor de cumulatieve belasting (zonder autonome ontwikkeling) in de 
situatie waarbij de inrichting niet is gerealiseerd de grootste kans op hinder ca. 10% 
bedraagt. De grootste kans op ernstige geurhinder is ca. 1 %. 

Wanneer de inrlchting in werking is met chemische wassers is voor de cumulatleve 

belasting (zonder autonome ontwikkeling) de grootste kans op hinder ca. 15% voor een 
bedrijfswonlng bij een veehouderij in de buurt van het LOG en ca. 10% voor de 

0,7 

0,8 
0,7 

0,8 
0,7 
0,7 

0,8 
0,5 

0,9 

bebouwde kom van Diessen. De grootste kans op ernstig geurhinder is ca. 1% voor zowel 
objecten in het buitengebied als de bebouwde kom van Diessen. 
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Wanneer de inrichting in werking Is met combiwassers is voor de cumulatieve belasting 
(zonder autonome ontwJkkeling) de grootste kans op hinder ca. 9% voor objecten in het 
buitengebied en ook ca. 9% voor de bebouwde kom van Oiessen. De grootste kans op 

ernstige geurhinder bedraagt ca. 1 %. 

Wanneer de inrichting in Werking is met chemische wassers en schoorstenen van 9 meter 
is voor de cumulatieve belasting (zonder autonome ontwikkeling) de grootste kans op 
hinder ca. 9% voor objecten in het bultengebied en ca. 9% voor de bebouwde kom van 
Diessen en ca. 10% voor de camping. De grootste kans op ernstige hinder is ca. 1 % voor 
zowel objecten In het bultengebied als de bebouwde kom van Diessen. 
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S.S. Hinderpercentages autonome ontwikkeling 

In tabel 5.2 worden van geurgevoelige objecten de geurconcentratie in ge/rrf op 
leefniveau (a ls 98-percentiel) gegeven. De drie gemodelleerde scenario's voor de 

cumulatieve belasting met autonome ontwikkeling zljn In de tabel gepresenteerd. In de 
tabeJ z!jn ook het percentages gehinderden en ernstig gehi·nderden .. -.eergegeven. Deze 

percentages zijn berekend met de relevante ( concentratle gebied en niet-concentratie 
gebied) vergelijkingen ult tabel 2.1. 

Tabel 5.2. Geurconcentraties, percentages gehinderden en ernstig gehinderden voor de 
cumulatieve belasting met autonome ontwikkeling 

Ad res Geen vestlging, Chemische wasser Chemische wasser 
autonome ontwikkeling 9459 MVE, 9459 MVE 

autonome ontwlkkellng met 9 meter schoorsteen, 
autonome ontwikkeling 

c H EH c H EH c H EH 
fQe/m31 [%] [%] [ge/m3J [%] [%] (ge/m3] (%) [%1) 

Ansbaldweg 6 6,6 6,1 0,5 19,3 13,8 1,3 10,1 8,5 0,7 
Toekomstweg 6 4,5 4,6 0,3 21,6 14,9 1,4 10,3 8,7 0,7 
Toekomstweg 4 4,2 4,3 0,3 19,3 13,8 1,3 10,9 9,0 0,8 
Beerseweg 18 7,6 6,9 0,5 13,5 10,6 0,9 9,8 8,3 0,7 
Rijtseweg 3,2 6,9 0,6 5,3 9,9 0,9 4,5 8,8 0,7 
Zijthorst 3,.0 6,6 0,5 4,9 9,5 0,8 4 ,1 8,3 0,7 
Molenstraat 3,0 6,5 0,5 4,7 9,2 0,8 4,0 8,1 0,7 
Sprenkeleind 3,5 7,3 0,6 5,0 9,5 0,8 4,3 8,6 0,7 
Van Dijklaan 9 5,8 5,6 0,4 8,7 7,6 0,6 6,7 6,3 0,5 
Camping 4,8 9,2 0,8 5,8 10,7 0,9 5,3 9,9 0,9 

.. J - -C - concentratle In ge/m als 98 percentlel 
H = percentage gehlnderden 
EH = percentage ernstig gehlnderden 

Uit de tabet blijkt voor de cumulatleve belasting met autonome ontwikkeling in de situatie 
waarbij de inrichting niet wordt gerealiseerd dat de grootste kans op geurhlnder ca. 9% 
is. De grootste kans op ernstige geurhinder is ca. 1 %. 

Wanneer de inrlchting in werking is met chemische wassers is voor de cumulatleve 
belastlng met autonome ontwikkeling de grootste kans op geurhlnder ca. 15% voor 
objecten in het bultengebied en ca. 10% voor de bebouwde kom van Dlessen. De 
grootste kans op ernstige geurhinder Is ca. 1 % voor zowel objecten In het buitengebied 
als de bebouwde kom van Diessen. 

Wanneer de lnrlchtlng in werking is met chemische wassers en schoorstenen van 9 meter 
is voor de cumulatieve belasting met autonome ontwlkkeling de grootste kans op 
geurhinder ca. 9% voor objecten in het buitengebied en ca. 9% voor de bebouwde kom 
van Diessen en ca. 10% voor de camping. De grootste kans op ernstige geurhinder is ca. 
1 % voor zowel objecten in het buitengebied als de bebouwde kom van Diessen. 
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6.1. Inleiding 
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Landschot B.V. wll een reeds bestaande rundveehouderij volledig omschakelen naar een 
gesloten varkenshouderij . De bestaande rundveehouderij bestaat uit 68 koeien. In de 
nleuwe bedrljfsopzet worden twee nleuwe stallen gebouwd met een capacitelt van totaal 
16126 dierplaatsen. De opzet is om de inrlchting uit te rusten met chemlsche luchtwassers, 
bij deze bedrijfsopzet zal het aantal MVE's van de inrichting 9459 zijn. In dit onderzoek is 
ook de geurbelastlng gekwantlflceerd wanneer combiwassers worden geplaatst. wanneer 
combiwassers worden geplaatst zal de lnrichting bestaan uit 3942 MVE's. Tevens is in dit 

onderzoek de geurbelasting gekwantificeerd wanneer chemlsche wassers en schoorstenen 
van 9 meter worden geplaatst. 
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6.2. Hinderpercentages 

In tabel 6.1 wordt een samenvatting van de hoogst berekende hinderpercentages en 
hoogst berekende ernstige hinderpercentage per setting, per situatie en per 

gebledscategorie gegeven. 

Tabet 6.1. Samenvatting hoogst berekende percentages gehinderden en 
ernstig gehinderden 

Setting Situatie Soort gebied Hinder Ernstige hinder 

[%] (%] 

Individueel 68 melkvee Buitengebied 1 <1 

Individueel 68 melkvee Korn <1 0 
Individueel Chernische wasser Buitengebied 23 4 

Individueel Chernische wasser Korn 11 2 
Jndividueel Combiwasser Buitengebied 13 2 
Individueel Combiwasser Korn 6 1 

Individueel Chem. wasser met schoorsteen Buitengebied 14 2 
Individueel Chern. wasser met schoorsteen Korn 8 1 

Cumulatief Geen vestlging Bultengebied 7 1 

Cumulatief Geen vestiging Camping 10 2 
Cumulatief Chernische wasser Buitengebied 15 1 

Cumulatief Chernische wasser Camping 11 1 

Curnulatief Combiwasser Buitengebied 9 1 
Cumulatief Cornblwasser Camping 10 1 

Curnulatief Chem. wasser met schoorsteen Buitengebied 9 1 
Cumulatief Chern. wasser met schoorsteen Camping 10 1 

Cum. autonoorn Geen vestiging Buitengebied 7 1 

Cum. autonoorn Geen vestiging Camping 9 1 
Cum. autonoorn Chernische Wasser Buitengebled 15 1 
Cum. autonoom Chernische wasser Camping 11 1 
Cum. autonoorn Chern . wasser met schoorsteen Buitengebied 9 1 
Cum. autonoorn Chern. wasser met schoorsteen Camping 10 1 

Wanneer het bedrijf aan de Van de Veldenweg 4 niet wordt gevestigd is de grootste kans 
op geurhinder (curnulatief) ca. 10%. De kans op ernstig geurhinder is in bovengenoernde 
situatfe rnaximaal ca. 1 %. Bij de objecten in het buitengebied gaat het om woningen of 

bedrijfswoningen bij veehouderijen net buiten of in de nabijheid van het LOG. 
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Wanneer de situatie met een chemische wasser wordt beschouwd blijkt dat de grootste 
kans op geurhinder voor een vrijliggend object in het buitengebied in de individuele 

setting 23% bedraagt. Deze waarde is hoger dan de richtwaarde van 20%. De kans op 
hinder op de komrnen is lager dan de richtwaarde van 12%. In de cumulatieve setting is 
de grootste kans op geurhinder voor een vrijliggend object in het bultengebied ca. 15%. 
Dit percentage is lager dan de richtwaarde van 20% voor vrijliggende objecten. 

Wanneer de situatie met combiwassers wordt beschouwd blijkt dat de grootste kans op 
geurhlnder voor een vrijliggend object In het buitengebied in de lndividuele setting ca. 

13% bedraagt. Deze waarde is lager dan de richtwaarde van 20%. In de cumulatieve 
setting is de grootste kans op geurhinder voor een vrijliggend object in het bultengebled 
ca. 10%. Dit percentage is lager dan de richtwaarde van 12% voor verblijfsrecteatie. 

Wanneer de sltuatie met een chemische wasser en schoorstenen van 9 meter wordt 
beschouwd blijkt dat de grootste kans op geurhinder voor een vrijliggend object in het 

buitengebied In de indlviduele setting ca. 14% bedraagt. Deze waarde is lager dan de 
richtwaarde van 20%. In de cumulatleve setting is de grootste kans op geurhinder ca. 
10%. Dit percentage is lager dan de richtwaarde van 12% voor verblijfsrecreatle. 

De camping is in dit rapport beoordeeld als een categorie I object (verblijfsrecreatie) met 

een hoog beschermingsnlveau. Onder de komende 'Wet geurhinder en veehouderij' gaat 
de status van dit type objecten veranderen. De bescherming gaat zich beperken tot 
gebouwen die bestemd zijn voor het verblijf van mensen en ook de mate van bescher
ming wordt lager. 

In alle doorgerekende cumulatieve settings is de geurbelasting op de kommen duidelljk 
lager dan de richtwaarde van 12%. 

GEURBELASTING VAN VARKENSHOUDERIJ LANDSCHOT B.V. TE DIESSEN 
Berekeningen in het kader van een MER 

31 



Buro Blauw B.V. 
Luchthygl!ne, onderzoek en advles 

Bil LAG EN 

Rapportnr. BL2006.3584.0l 
Elndversle December 2006 

GEURBELASTING VAN VARKENSHOUDERD LANDSCHOT B.V. TE DIESSEN 
Berekenlngen In het kader van een MER 

3 2 



Buro Blauw B.V. 
Luchthygiene, onderzoek en advles 

A. Modellnt1oer lndivlduele belastlng 

x-coordinaat 
142095 
142025 
142025 

y-coordinaat 
386388 
386388 
386388 

Situatie 
68 stuks melkvee 
chemische wasser 
combiwasser 

Rapportnr. BL2006.3584.01 
Eindversie December 2006 

mve's 
geen 
9459 
3942 

ge/s 
6392 

435124 
181328 
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B. Lijst veehouder/jen met MVE's, huldig 

x-coordinaat y·coordinaat ad res 
141714 387164 ansbaldweg 4 
140192 385590 brakenweg 4 
142580 387224 beerseweg 11 
141492 387362 beerseweg 12 
142768 387040 beerseweg 26 
142980 387036 beerseweg 28 
143032 386984 beerseweg 28a 
141056 385474 baarschotsestraat 28 
141476 385122 baarschotsestraat 64 
140028 385410 esbeeksedijk 4 
140956 384590 heikant 16 
140988 384982 heikant 19a 
141028 384386 heikant 25 
143026 'lA~OAn 

"v...,vuv huijgcvoort 22a 
140516 384954 moleneind 2 
140440 384994 moleneind 4 
140288 384490 moleneind 7 
142838 385386 paardseheide 1 
142854 385812 paardseheide 2 
142568 387012 toekomstweg 2 
142482 386296 toekomstweg 6 
140736 386094 tongerloseweg 7 
140564 385930 tongerloseweg 14 
140552 385794 tongerloseweg 16 
140740 385718 tongerloseweg 17 
140832 386410 watermolenweg 5 
141724 384898 westelbeersedijk 2 

Rapportnr. BL2006.3584.01 
Eindversie December 2006 

mve's gels 
975,8 44886 

321 1.A7A~ , .,. , vv 

359,8 16550 
1.741 ,90 80128 

508 23368 
2,22 102 

610,5 28084 
527,4 24260 
672,4 30930 
337,2 15512 
376,8 17332 
718,2 33038 
367,8 16918 

'l an A '"' "- .V;:1~ 1'7U 123966 
300 13800 
143 6578 
274 12604 

951,7 43778 
64,4 2962 

478,5 22012 
14,3 658 
796 36616 
274 12604 

1.542,80 70968 
670 30820 

408,7 18800 
508 23368 
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c. Lijst veehouderljen met MVE's, autonome ontwlkkeling 

x-coordinaat y-coordinaat ad res mve's gels 
141714 387164 ansbaldweg 4 975,8 44886 
140192 385590 brakenweg 4 247 11362 
142580 387224 beerseweg 11 297,1 13666 
141492 387362 beerseweg 12 1.435,90 66052 
142768 387040 beerseweg 26 390,8 17976 
142980 387036 beerseweg 28 2,22 102 
143032 386984 beerseweg 28a 610,5 28084 
141056 385474 baarschotsestraat 28 527,4 24260 
141476 385122 baarschotsestraat 64 588,4 27066 
140028 385410 esbeeksedijk 4 259,1 11918 
140956 384590 heikant 16 776,3 35710 
140988 384982 heikant 19a 718,2 33038 
141028 384386 heikant 25 284,7 13096 
143026 385980 huijgevoort 22a 2.694,90 123966 
140516 384954 moleneind 2 230,8 10616 
140440 384994 moleneind 4 110 5060 
140288 384490 moleneind 7 274 12604 
142838 385386 paardseheide 1 951 ,7 43778 
142854 385812 paardseheide 2 64,4 2962 
142568 387012 toekomstweg 2 478,5 22012 
142482 386296 toekomstweg 6 3,3 152 
140736 386094 tongerloseweg 7 612,3 28166 
140564 385930 tongerloseweg 14 210,8 9696 
140552 385794 tongerloseweg 16 1.542,80 70968 
140740 385718 tongerloseweg 17 510,8 23496 
140832 386410 watermolenweg 5 326,1 15000 
141724 384898 westelbeersedijk 2 508 23368 
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Van de Veldenweg 4, Diessen M & A Milieuadviesbureau BV 

1. Inleiding 

D.d. 15 augustus 2006 is door Van Landschot BV aan M & A 
Milieuadviesbureau BV opdracht verleend tot het uitvoeren van een berekening 
van de uitstoot en immissie van fijn stof ten behoeve van de 
oprichtingsvergunning voor een varkenshouderij aan de Van de Veldenweg 4 te 
Diessen. Door de provincie Noord-Brabant is de eis gesteld <lat in verband met 
de milieuaanvraag voor het bedrijfwordt aangetoond ofkan worden voldaan 
aan de eisen vanuit het Besluit luchtkwaliteit (2005). 

In deze rapportage zullen de berekeningen worden venicht van de uitstoot van 
fijn stofvoor de situatie waarvoor vergunning wordt aangevraagd in verhouding 
tot de huidige vergunde situatie. Met behulp van de nieuwe ( aangevraagde) 
emissiegegevens zullen immissieberekeningen met behulp van het Nieuw 
Nationaal Model (NNM) worden uitgevoerd. Hierin zullen ook 
emissiebeperkende maatregelen worden beschouwd die op het bedrijf er voor 
zorgen dat zo min mogelijk uitstoot naar de lucht plaatsvindt van fijn stof en/of 
NOx. 

In de aanvraag om milieuvergunning wordt uitgegaan van een chemische 
luchtwasser met 95% emissiereductie voor ammoniak met een 
schoorsteenhoogte van 9 meter. 

Verder zal met betrekking tot de transportbewegingen afkomstig van het bedrijf 
tevens een berekening worden uitgevoerd op grond van Car-II. 

De situatietekening van het bedrijf is weergegeven in bijlage 3 van de aanvraag 
milieuvergunning. 

L 



van de Vel denweg 4, Diessen M & A Milieuadviesbureau BV 

2. Normering 

Als primair kader voor onderzoek en beoordeling van de luchtkwaliteit geldt het 
Besluit Luchtkwaliteit (2005). Het Besluit Luchtk:waliteit is een rechtstreeks 
werkend Besluit en vormt de vertaling van Europese regelgeving ten aanzien 
van Luchtkwaliteit in Nederlandse wetgeving. 

In bet Besluit luchtkwaliteit worden de regels en richtlijnen aangegeven hoe om 
te gaan met concentraties van luchtverontreinigende stoffen. De stoffen die 
worden gereguleerd zijn stikstofdi- en -oxiden, zwaveldioxide, zwevende 
deeltjes (PM10), lood, benzeen en koolmonoxide. In het Besluit zijn 
grenswaarden, plandrempels en alarmdrempels opgenomen. 

Ten eerste worden er voor alle genoemde parameters grenswaarden gesteld. 
Grenswaarden geven een niveau van de buitenluchtkwaliteit <lat op een gegeven 
moment moet zijn bereikt of in stand gehouden moet worden. In het Besluit zijn 
verschillende grenswaarden opgenomen met daarbij een termijn waarop de 
luchtkwaliteit uiterlijk aan de grenswaarden moet voldoen. 

Naast grenswaarden zjjn in het Besluit ook plandrempels opgenomen voor 
zwevende deeltjes en stikstofdioxide. Een plandrempel geeft een 
kwaliteitsniveau aan van de buitenlucht, waarboven het maken van actieplannen 
verplicht is. Met behulp van deze actieplannen client uiterlijk bij de 
grenswaarden vennelde tennijnen aan de grenswaarden te worden voldaan. 
Voor stikstodioxide is deze termijn 1januari2010 en voor PM10 is deze 1 
januari 2005. 

Tenslotte zijn er voor zwavelclioxide en stikstofdioxide alanndrempels 
opgenomen. Deze alarmdrempels geven de concentratie aan die bij een 
kortstondige overscluijdingrisico's voor de gezondheid van de mens inhoudt. 

De volgende immissiegetallen worden berekend en getoetst: 
- N02 : jaargemiddelde; 

grenswaarde m.b.t. het aantal overschrijdingen van het 
uurge1niddelde per jaar (voor zeer drukke 
verkeerssituaties ); 
plandrempel m.b.t. het aantal overschrijdingen van bet 
uurgemiddelde per jaar (voor zeer drukke 
verkeerssituaties ); 

2 



Van de Veldenweg 4, Diessen M & A Milieuadviesb~reau BV 

- fijn stof (PMl 0): jaargemiddelde; 

- CO: 

grenswaarde m.b.t. het aantal overschrijdingen van 
het daggemiddelde per jaar; 

j aargemiddelde; 
jaargemiddelde; 
aantal overschrijdingen 24-uurs gemiddelde; 
98-percentiel (8 uur); 

- benzo(a)pyreen: jaargemiddelde. 

Voor een agrarische bedrijf zijn alleen de uitstoot van fijn stof (PM10) en NOx 
van belang. De andere parameters hoeven verder niet te worden beschouwd, 
daar hier slechts op kleinscbalige wijze een bijdrage aan wordt geleverd. 

Fijn stof is stof dat voor het merendeel bestaat uit deeltjes met een 
aerodynamische diameter kleiner dan 10 µm. Dit stof wordt aangeduid als 
PM10• De aerodynamische diameter van een deeltje is de diameter van een 
bolvormig deeltje met een dichtheid van 1 kg/m3 <lat dezelfde valsnelheid heeft 
als bet betreffende deeltje. 
De totale emissie van fijn stof in Nederland bedroeg in het jaar 2000 ca. 50 
Kton. Hiervan was ca. l 0 Kton ofwel 20% afkomstig uit de landbouw. Het 
voorgaande getal is exclusief de bijdrage van winderosie. Van de fijn stof 
emissie uit de landbouw is het overgrote deel afkomstig van stall en (9 ,3 Kton in 
jaar 1998). Pluimvee- en varkensstallen, met een bijdrage van 8,39 Kton, zijn 
veruit de grootste bron van stofemissies. 

In onderstaande tabel zijn de achtergrondconcentraties voor NOx en PMl 0 
weergegeven voor de omgeving van de inrichti ng in 2006 t/m 2 0 I 0: 

Jaar NOx [µg/m3
] PM10 (µg/m3

] 

2006 21,0 28,3 

2007 20,5 28,1 

2008 19,9 27,8 

2009 19,4 27,5 

2010 18,9 27,1 

De waarden voor fijn stof zijn exclusief zeezoutcoITectie (3 µg/m3
). 
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3. Berekeniog parameters Besluit luchtkwaliteit 

3.1. Emissie van fijn stof nit de stall en 

Voor de inrichting aan de Van de Veldenweg 4 te Diessen is voor de nieuwe 
situatie de uitstoot van fijn stofuit de stallen berekend. NOx is voor de stallen 
niet relevant. De berekeningen zijn weergegeven in de volgende tabel. De 
berekeningen zijn verricht met behulp van een spreadsheet van het Regionaal 
Milieubedrijfte Cuijk. Hierin zijn de emissiegegevens van het Alterra-rapport 
682 verwerkt (zie bijlage 6). Voor kraainzeugen zijn de emissiegetallen van 
fokzeugen als maatgevend genomen. In de huidige situatie bedraagt de emissie 
voor 68 melkkoeien 3,34 g/h. 

Tabel 3. I : Emissiegegevens stall en 

Dieren Aantallen Emissiegetal Reductie Emissie 
[g/dier/h] [%] [g/h] 

Vleesvarkens 10.080 0,0348 70 105,235 

Kraamzeugen 240 0,070662 70 5,088 

Biggen 4.608 0,0168 70 23,224 

Guste/dragende zeugen 884 0,0264 70 7,001 

Opfokzeugen 310 0,0348 70 3,236 

Dekberen 4 0,070662 70 0,085 

Voor de inrichting zijn de emissiegegevens bepaald met toepassing van een 
luchtwasinstallatie. Voor het onderzoek naar emissie van fijn stof is de 
volgende situatie doorgerekend: 
1. Luchtwasser (95%) met schoorsteenhoogte van 9 m en een uittrede

snelheid van 10 mis 

Voor de luchtwasinstallatie (95%) zal voor de uitstoot van fijn stof met een 
rendement worden gerekend van 70%. Normaliter bedraagt bet wasrendement 
tussen 70 en 80% voor fi.jn stof. In dit geval wordt uitgegaan van een rendement 
van 70% voor fijn stof, zodat wordt uitgegaan van een worst case situatie. 
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Een luchtwasser bestaat uit een reactor die gevuld is met een pak.kingsmateriaal. 
Het pakkingsmateriaal heeft een hoge porositeit en een hoog specifiek 
oppervlak. Door <lit zogenaamde filterbed of gepakt bed wordt in het algemeen 
van onder naar boven ('tegenstroomprincipe') lucht gepompt. 

Tegelijkertijd wordt periodiek of continu een waterige oplossing over het 
fi lterbed gesproeid (wasvloeistof), waardoor een intensief contact tussen lucht
en waterfase wordt verkregen. De wasvloeistof wordt in het algemeen 
gerecirculeerd om het watergebruik te venninderen. 
Als gevolg van het contact tussen luchtstroom en wasvloeistof, gaan goed 
oplosbare cotnponenten uit de lucht in oplossing in de vloeistof en warden vaste 
delen (stofdeeltjes) uit de luchtstroom gewassen. Om accumulatie van de 
component en van zijn eventuele afbraakproducten te voorkomen moeten deze 
uit het systeem warden afgevoerd. Deze afvoer kan plaatsvinden als gasvormige 
verbinding in de uitgaande luchtstroom of als opgeloste verbinding die het 
systeem verlaat door het spuien van een deel van de wasvloeistof. Na het spuien 
van de wasvloeistof client deze aangevuld te warden. 
Daamaast moet de wasser regelmatig warden aangevuld met water als gevolg 
van verdamping. In een wasser wordt in het algemeen gebruik gemaakt van een 
kunststof dragermateriaal om inklinking van het pakkingsmateriaal te 
voorkomen en een goede waterafvoerte garanderen (Melse en Willers, 2004). 

Voor het wassen van stof uit de lucht maakt het weinig uit of er een 
bacteriemassa of zuur aanwezig is in het systeem. Het wassend effect wordt 
vooral door bet water gerealiseerd. Uit oogpunt van stofemissie kan het wassen 
met alleen water dus volstaan. 
Als gevolg van de eventuele installatie van de luchtwassers kan een reductie als 
gevolg van de toepassing aan fijn stofworden behaald van ongeveer 70~80 %. 

Ben andere stof-emitterende bron is de tractor ofvrachtwagen die de mest 
oppompt voor de afvoer ervan. Per etmaal wordt rekening gehouden met 2,5 uur 
bedrijfsduur voor het hoog-stationair lopen van de motor. Volgens de vigerende 
emissiegegevens levert dit per uur een uitstoot voor fijn stof op van 8,07 gram. 
Gemiddeld verdeeld over een etmaal levert dit een emissie op van 0,84 g/h. 
Voor NOx levert de stationair lopende tractor/vrachtwagen geen relevante 
bijdrage, zodat deze verder buiten beschouwing wordt gelaten. 

De berekeningen zijn op basis van het RlVM rapport 289 en Alterra rapport 
682, ISSN 1566-7 en RJVM rapport 773004013 uitgevoerd. 
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3.2. Emissie door verkeer 

Het verkeer afkomstig van de inrichting zal een bijdrage leveren op de uitstoot 
van voornamelijk fijn stof en NOx op de openbare weg en op het terrein van de 
inrichting. V oor de inrichting geldt dat de volgende verkeersbewegingen per 
etmaal van en naar de inrichting rijden: 
2. 28 personenautobewegingen 
3. 32 vrachtwagenbewegingen 

Deze verkeersgegevens zijn vastgesteld op basis van een gesprek met 
Landschot BV. De gegevens zijn in de geluidsrapportage behorende bij de 
aanvraag om milieuvergunning bepaa1d. De situatie voor de hoofdafvoer van 
mest is hierin maatgevend voor het vrachtverkeer. 

Andere verkeersbewegingen op bet terrein en de openbare weg zijn verder niet 
relevant. De stationair lopende tractor of vrachtwagen voor het oppompen van 
mest is niet meegenomen, daar in het CAR-II model a11een met rijdende 
bronnen rekening mag worden gehouden. Ben stationair lopende motor levert 
een relatief geringe bijdrage ten opzichte van de rijdende bewegingen. 
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4. Berekening immissie 

4.1. Fijn stof uit de stallen 

Met behulp van de emissiegegevens in de nieuwe ( aangevraagde) situatie 
worden immissieberekeningen op grond van het NNM uitgevoerd. In deze 
berekeningen zal de aangevraagde situatie met de eroissiebeperkende 
maatregelen (luchtwasinstallaties) worden bepaald. In de berekening is een 
variant doorgerekend met een schoorsteenboogte van 9 meter voor de 
luchtwasinstallaties. 

Als immissiepunten zijn een vijftal relevante ontvangerpunten gedefinieerd: 
1. Grens tuin van de woning aan de Toekomstweg 6 
2. Grens tuin van de woning aan de Toekomstweg 4 
3. Grens tuin van de woning aan de Ansboltweg 6 
4. Kortste afstand van een emissiepunt tot achterzijde erfgrens 
5. Kortste afstand van een emissiepunt tot voorzijde erfgrens (tevens 

weg) 

De immissiepunten zijn aangegeven op de situatietekening in bijlage 1. Op deze 
ontvangerpunten zijn de concentraties ftjn stof berekend voor de 
bedrijfssituatie. De berekeningen zijn verricht met Pluim-Plus versie 3.51 van 
TNO. 
In de resultaten is nog geen zeezoutcorrectie verwerkt. 

Verder is een polair raster gedefinieerd met een sectorhoek van 30°. De 
rasterafstanden bedragen 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 en 500 meter. 
Ook voor dit raster zijn dezelfde berekeningen uitgevoerd ( eveneens zonder 
zeezoutcorrectie ). 

Voor de inrichting zijn 8 luchtwasinstallaties aanwezig welke per twee 
gekoppeld zijn. Voor elke stal zijn de uitlaten als identiek te beschouwen, 
waarbij het debiet voor de vleesvarkensstal uiteraard groter is dan voor de 
biggenafdelingen. De vier uitlaatpunten voor de luchtwasinstallaties zijn in de 
berekeningen ingevoerd als bronnen. Pluirn-Plus splitst deze, vanwege het 
Nieuw Nationaal Model en de heersende windrichtingen in Nederland, op in 5 
bronnen per emissiebron. Dit is puur een rekentechnische vereenvoudiging. 
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De emissie per luchtwasinstallatie is afgeleid van de emissie zeals in de tabel in 
paragraaf 3 .1 is weergegeven. 

De hoogte van uitstootpunt van de luchtwassers is 9 meter. De uittreesnelheid 
voor deze variant bedraagt respectievelijk 5 en 10 mis (bij volledig draaiende 
capaciteit) en een temperatuur van de u.itgaande lucht van 288 K. Deze is wat 
hoger gesteld dan normaliter zal optreden, zodat wordt uitgegaan van een worst
case situatie. 

V oor de tractor voor het oppompen van mest is uitgegaan van een bronhoogte 
van 1 meter (knalpijp), uittreesnelheid van 2 mis en een temperatuurvan 323 K. 

Overige bronnen, zoals voedersilo's, zijn niet relevant omdat hierbij nagenoeg 
geen fijn stofemissie plaatsvindt. Voor het laden van de silo's zijn de 
vrachtwagens uitgerust met een Juchtretoursysteem. 

Uit de berekeningen blijkt dater geen overschrijdingen zijn van de 
jaargemiddelde concentratie. Verder blijkt dat de bijdrage van bet bedrijf op de 
totale concentratie slechts gering is ten opzichte van de 
achtergrondconcentratie. Het aantal overschrijdingen van de daggemiddelde 
concentratie bedraagt 21 en dit is ruimschoots lager dan de normering van 35. 
De invoergegevens en resultaten zijn opgenomen in bijlage 4a en 4b. Hierin is 
tevens een grafische contour opgenomen met betrekking tot de concentratie fi jn 
stof in relatie tot de afstand van het bedrijf. 

De max:imale bijdragen voor .fijn stof op de ontvangerpunten wordt bereikt bij 
droge depositie en deze zijn voor de variant weergegeven in onderstaand tabel. 
Deze zijn in bijlage 4a t/m 4b weergegeven. De genoemde 
achtergrondconcentratie geldt voor 2006. 

Schoorsteenhoogte [m) Achtergrondconc. {µg/m1 Bijdrage bedrijf [µg/m3
] 

9,0 28,3 0,199 
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Van de Veldenweg 4, Diessen M & A Milieuadviesbu~eau BV 

4.2. Fijn stof en stikstofoxyden door verkeer 

Van het verkeer is bekend <lat voomamelijk N02 en PM10 problemen op kunnen 
leveren in relatie tot de luchtverontreinigingstoets. Met behulp van de 
verkeersgegevens, zoals in hoofdstuk 3 .2 gegeven, is een berekening gemaakt 
van de concentraties van deze stoff en door het verkeer afkomstig van 
onderhavige inrichting. 

De berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het computerprogramma 
GeoAir Vl.41 van DGMR, wat gebaseerd is op CAR-IT versie 5.0 (zoals door 
het ministerie van VROM ter beschikking is gesteld). Uit de berekeningen volgt 
dat door het verkeer van de inrichting er geen significante verhogingen optreden 
in de jaargemiddelde en daggemiddelde concentraties op 6 meter afstand van de 
wegas ( dit komt overeen met 4 meter van de dichtst bijzijnde rijbaan volgens 
artikel 7 van het Meetregeling luchtkwaliteit 2005). 

De maximale bijdrage van het verkeer van en naar de inrichting bedraagt 
0,03 µg/m3 voor fijn stof. Voor N02 is er geen bijdrage. 

In de resultaten is de zeezoutcorrectie (3 µg/m3
) verdisconteerd. De volledige 

resultaten zijn weergegeven in bijlage 5. 
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Van de Vetdenweg 4, Diessen M & A M . .1.lieuadviesbureau BV 

5. Conclusie 

Door de real isatie van de varkenshouderij op het perceel vindt een geringe 
toename van de productie aan fijn stof uit de stallen plaats. De toename is zo 
gering dat nog steeds ruimschoots wordt voldaan aan de normering volgens het 
Besluit luchtkwaliteit (2005). Ook is de zeezoutcorrectie voor :fijn stof nog niet 
meegenomen in de resultaten. 

Ook door het verkeer wordt geen significante verhoging veroorzaakt voor de 
concentraties N02 en PM10 op 4 meter van de dichtst bijzijnde rijbaan volgens 
de Meetregeling luchtkwaliteit 2005. Hierin is de zeezoutcorrectie reeds wel 
verdisconteerd. 

Door het toepassen van luchtwasinstallaties op het bedrijf, wat op dit moment 
als best beschik.bare techniek kan worden beschouwd, wordt de uitstoot van fijn 
stof uit de stallen voor een groot deel voorkomen. 

Door sommatie van het fijn stofuit de stallen en door bet verkeer kan de 
conclusie worden getrokken dat dit eveneens geen relevante verhogingen 
oplevert. Op de immissiepunten wordt door de stallen maximaal 0, 199 µg/m3 

geemitteerd en door het verkeer maximaal 0,03 µg/m 3
. 

Het maximaal aantal overschrijdingen wijzigt hierdoor niet en blijft 21, 
waardoor aan de normering van 35 keer wordt voldaan. 

Op grond van deze conclusies gelden er derhalve op grond van de luchtkwaliteit 
geen belernmeringen tegen de voorgenomen vergunningverlening op grond van 
de Wet milieubeheer. 
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Bijlage 1 : Situatietekening 
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Bijlage 2 : Dieraa_ntallen huidige en nieuwe situatie 

Vergunde d1eraanlallen bestaande s1rua ue 
(I) 
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<( ·- e-
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0 (/) 15 
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Melkkoeien 

:Dieraantallen in nieuwe situatie 
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~ ~ jg ~ e. 0 .E 
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2 Kraamzeugen luchtwasser 240 
2 Gespeende luchtwassct 4.608 ~0,35 m2 

blaaen 
2 Guste/Dragende lucluwasscr 884 

2euaen 
2 OofokzeuQen luchtwasscr 310 ~08 m2 

2 Dekberen luchtwasser 4 
1 Vleesvarkens luchtwasser 10.080 so.a m2 
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Bijlage 4a: Berekening immissie bij een 
schoorsteenhoogte van 9 meter 
op waarneempunten 
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142019 386257 0 21 
142119 386230 0 21 
142219 386257 0 21 
142292 386330 0 21 
142369 386430 0 21 
142336 386555 0 21 
142244 386647 0 21 
142119 386680 0 21 
141994 386647 0 21 
141902 386555 0 21 
141869 386430 0 21 
141902 386305 0 21 
i41994 38621'3 0 21 
142119 386180 0 21 
142244 386213 

,.. ,... 
u L. I 

142336 386305 0 21 
142419 386430 0 21 
142379 386580 0 21 
142269 386690 0 21 
142119 386730 0 21 
141969 386690 0 21 
141859 386580 0 21 
141819 386430 0 21 
141859 386280 0 21 
141969 386170 0 21 
142119 386130 0 21 
142269 386170 0 21 
142379 386280 0 21 
142519 386430 0 21 
142465 386630 0 21 
142319 386776 0 21 
142119 386830 0 21 
141919 386776 0 21 
141773 386630 0 21 
141719 386430 0 21 
141773 386230 0 21 
141919 386084 0 21 
142119 386030 0 21 
142319 386084 0 21 
142465 386230 0 21 
142619 386430 0 21 
142552 386680 0 21 
142369 386863 0 21 
142119 386930 0 21 
141869 386863 0 21 
141686 386680 0 21 
141619 386430 0 21 
141686 386180 0 2 1 
141869 385997 0 21 
142119 385930 0 21 
142369 385997 0 21 
142552 386180 0 21 





PLUIM-PLUS 3.51 

JOURNAAL BER~KENING NlEUW NATIONAAL MODEL 

TNO Apeldoorn : PluimPLus 3.51 
laam licentlehouder : van Aerie 

lnstelling : MA Milieuadviesbureau BV 
Ucentienummer : PLP-0280-3 

Type berekening : NNM berekening Uur bij uur methode 
Naam van de berekenfng : Waarneempunten 

Datum en tijd van de berekening: 14-12-2006 13:07:49 

Naam component : Fljnstof(PM10) 
Component type : Fjjnstof vlg. OPS-model 

Receptoren : Waarneempunten 
Aantal receptoren 5 
Hoogte receptoren 1.50 [m] 

Hoogte windsnetheidsmetingen op het meteorologisch meetstation [m] : 10.00 
Ruwheidslengte gebfed rand het meteorologisch meetstation [m]': Wlndrichtingafhankelijk 
Gekozen ruwheidslengte ; 0.1000 [m] 
Gemiddelde bodemvochtigheid : 1.00 

emiddelde albedo : 0.20 
Geografische breedtegraad : 52.00 
Meteo-data: 
De Meteogegevens : C:\Program Files\TNO\PLUIM-PLUS-versle-35\Library\system\eindhoven 
Meteo-jaar : 1995 
tot en met jaar : 1999 

Specificatie van gebruikte GCN achtergrond : 
GCN- versle : 1.1.0.4 
GCN release date: 9 aprll 2002 
Bij deze berekening is een correctie toegepast mbv van de Car-formula 
blj bepaling aantal overschrijdingsdagen voor de achtergrond 
Besluit luchtkWallteit, toetsjaar : 2006 
Grenswaarde jaargemiddelde : 40.00 

Grenswaarde: : 50.00 Mid. duur : 24 Aantal~aar: 35 

".,....,. Voor yerslag Besluit Luchtkwaliteit, zie volgend scherm 

Aantal uren met correcte gegevens 43800 
Aantal uren met stabiele weerscondities 28514 
Aantal uren met neutrale weerscondities 3522 
Aantal uren met convectieve weerscondities 11764 
Totale gevallen regenhoeveelheid [mm] : 4197.95 

Wlndroos meteo en achtergrond : 
Wind-sector uren in% Ws(m/s) Neersl.(mm) achtergr. Fijnstof{PM10) 

1 ( -15- 15) 2134 4.9 2.9 108.8 28.28 
2 ( 15- 45) 2802 6.4 3.6 140.6 29.32 
~ ( 45- 75) 3060 ..., " 4.1 103.1 29.63 .., / .V 

4 ( 75-105) 1998 4.6 3.4 114.0 28.21 
5 ( 105-135) 2446 5.6 3.1 188.6 28.33 
6 ( 135-165) 3133 7.2 3.0 296.1 27.75 
7 ( 165-195) 4919 11 .2 4.1 533.7 27.23 
8 ( 195-225) 7869 18.0 4.9 911 .6 28.31 
9 ( 225-255) 6406 14.6 4.6 835.7 27.81 
10 ( 255-285) 4154 9.5 4.1 513.4 27.42 
• 1 ( 285-315) 2650 6.1 3.7 278.3 28.76 
12 ( 315-345) 2229 5.1 3.4 174.2 30.01 

Gemiddeld{fotaal: .43800 4.0 4198.0 28.26 



Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 43800 
Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag: 0.90 
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m]: 25.08 

Bron nr: 2 
Bronnaam : Luchtwasser1 

:ontype : Puntbron 
Tijdprofiel bron : continu_emissie.prf 
Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld 
X-positie bron [m] : 141969.0 
Y-positie bron {m] : 380402.0 
Hoogte bron [m] : 9.0 
Uitwendige schoorsteen diameter [m] : 2.3 
lnwendige schoorsteen diameter [m] : 2.2 
Volume debiet schoorsteen [M3/s] 39.1 
Emissiesterkte : 0.0105 kg/hr 
Aantal uren met bronbijdrage : 43800 
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren: 0.010520 kg/hr 
Warmteoutput [MW] : 0.144 
(Gas-)uittree-temper~tuur (K]: 288.00 
(Gas-)uittree-snelheid [mis]: 10.00 
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) In de menglaag aanwezig is: 43800 
Gemiddelde fractie van de emissie In de menglaag : 0.90 
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m]: 25.08 

Bron nr: 3 
·onnaam : Luchtwasser1 

13rontype : Puntbron 
Tijdprofiel bron : continu_emlssie.prf 
Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld 
X-posltie bron [m]: 141969.0 
Y~positie bron [m] : 386402.0 
Hoogte bron [m] : 9.0 
Uitwendlge schoorsteen diameter [m): 2.3 
lnwendige schoorsteen diameter [m]: 2.2 
Volume debiet schoorsteen [M3/s] 39.1 
Emissiesterkte : 0.00289300 kg/hr 
Aantal uren met bronbijdrage : 43800 
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren : 0.002893 kg/hr 
Wamiteoutput [MW): 0.144 
(Gas-)ulttree-temp~ratuur [KJ : 288.00 
(Gas-)uittree-snelheid [m/s]: 10.00 
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 43800 
Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : 0.90 
Gemlddelde eff. schoorsteenhoogte [m] : 25.08 

on nr: 4 
oronnaam : Luchtwasser1 
Brontype : Puntbron 
Jljdproflel bron : continu_emissie.prf 
Gebouw-bestand : Geen_gebo~w.bld 
X-positie bron [mJ: 141969.0 
Y-positie bron [m] : 386402.0 
Hoogte bran [m] : 9.0 
Uitwendige schoorsteen diameter [ml : 2.3 
lnwendige schoorsteen diameter [m) : 2.2 
Volume debiet schoorsteen [M3/s] 39.1 
Emlssiesterkte : 0.00131500 kg/hr 
Aantal uren met bronbiJdrage : 43800 
Gemicldelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren : 0.001315 kg/hr 
Warmteoutput [MW]: 0.144 
(Gas-)uittree-~emperatuur [K]: 288.00 
(Gas-)uittree-snelheid [m/s]: 10.00 
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 43800 
Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : 0.90 
Gemiddelde eff, schoorsteenhoogte [m] : 25.08 

1.:1(0n nr: 5 
Bronnaam : Luchtwasser1 
~rontype : Puntbron 
Tij<;lprofiel bron : continu_emissie.prf 



ue geKozen (reKen-)optres: 
Emissietype: Continue of semi-continue 
Berekende percentielen : Neen 
Berekend ; Bronbijdrage inclusief achtergrondconcentraties 
GCN achtergrond bestand : Q:\Algemeen\Plulm-Plus-data\Lansch2\Waarneempunten\GCN_background.dat 
GCN-locatie (km vak) achtergrondconcentrat ie : 
X-Coordinaat (km) : 142 
Y-Coordinaat (km) : 387 

Achtergrond-concentratle : 28.257 

Winddraaiing : Neen 

Gebouw heeft GEEN INVLOED op de concentratles 

Plaots en tijd van de maximaa! bereker.de uur!ij!<se ccr.cer.tr:;::t!o ( Ug/m3) : 
X-coordinaat : 141929.000 
Y-coordinaat : 386402.000 
Jaar : 1998 
Maand 1 
Dag 3 
Uur 23 
Max.concentratie (bijdrage + achtergrond) : 306.07021762 
Concentratie bijdrage : 0.91821762 
Concentratie achtergrond 305.1520 

Gemlddelde concentratie alle gridpunten : 28.31963034 ug/m3 
Hoogste gemiddelde concentratie alte gridpunten : 28.39255575 ug/m3 

Piaats en tijd van de maxlmaaf berekende Natte depositie (moVha~aar): 
X-coordinaat : 141929.000 
Y-coordinaat : 386402.000 
Jaar : 1997 
Maand 9 
Dag 23 
Uur 19 
Max. natte depositie 0.00047102 
Aantal uren met neerslag (regen) 8377 
Gem. natte depositie 0 .08305004 

PJaats en tljd van df!! rnaximaal berekende Drage depositie (mol/ha/jaar) : 
X~coordinaat : 141929.000 
Y-coordinaat : 386402.000 
Jaar : 1995 
Ma and 4 
Dag 17 
Uur : 7 
Max. droge deposltle 0.02312200 
Aantal uren zonder neerslag (regen) 35423 
Gem. droge deposltie 0.07628369 

Brennen en emissies · 

Totaal aantal bronnen : 25 
Bron nr: 1 
Bronnaam : Luchtwasser1 
Brontype : Puntbron 
Tijdprofiel bron : contlnu_emissie.prf 
Gebouw~bestand : Geen_gebouw.bld 
X-positie bran [m]: 141969.0 
Y-positie bran [m] : 386402.0 
Hoogte bron (m] : 9.0 
Uitwendige schoorsteen diameter [m] : 2.3 
lnwendige schoorsteen diameter [m] : 2.2 
Volume deblet schoorsteen [M3/s] 39.1 
Emissiesterkte : 0.0368 kgfhr 
Aantaf uren met bronbijdrage : 43800 
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren: 0.036820 kg/hr 
Warmteoutput [MW] : 0.144 
(Gas-)ulttree-temperatuur [K) : 286.00 
(Gas-)uittree-snelheid [mis]: 10.00 



Aantal uren met bronbijdrage : 43800 
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren : 0.002893 kg/hr 
Warmteoutput [MW] : 0.144 
(Gas-)uittree-temperatuur [K}: 288.00 
(Gas-)uittree-snelheid [m/s] : 10.00 
A.antal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 43800 

emiddelde f ractie van de em Issie in de menglaag : 0.90 
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [mJ: 25.08 

Bron nr: 9 
Bronnaam : Luchtwasser2 
Brontype : Puntbron 
Tijdprofiel bron : continu_emissie.prf 
Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld 
X-positie bron [m) : 142001.0 
Y-positie bron [m]: 386397.0 
Hoogte bran [m] : 9.0 
Ultwendige schoorsteen diameter [m] : 2.3 
lnwendige schoorsteen diameter [m] : 2.2 
Volume debiet schoorsteen [M3/s] 39.1 
EmissJesterkte : 0.00131500 kg/hr 
Aantal uren met bronbijdrage : 43800 
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren: 0.001315 kg/hr 
Warmteoutput [MW] : 0.144 
(Gas-)uittree-temperatuur [KJ : 288.00 
rGas-)uittree-snelheid [mis] : 10.00 

3ntal uren waarin de pluim {gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 43800 
Gemiddelde tractle van de emlssie in de menglaag : 0.90 
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m]: 25.08 

Bron nr: 10 
Bronnaam : Luchtwasser2 
Brontype : Puntbron 
Tijdprofiel bron : continu_emissie.prt 
Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld 
X-positie bron [m]: 142001.0 
Y-positie bron [m): 386397.0 
Hoogte bron (m] : 9.0 
Uitwendige schoorsteen diameter [m) : 2.3 
lnwendige schoorsteen diameter [mJ : 2.2 
Volume debiet schqorsteen (M3/s] 39.1 
Emissiesterkte : 0.00105200 kg/hr 
Aantal uren met bronbijdrage : 43800 
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedriJfsuren : 0.001052 kg/hr 
Warmteoutput [MW]: 0.144 
(Gas-)uittree-temperatuur [K] : 288.00 

1as-)uittree-snelheid [m/s] : 10.00 
1-\antal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) In de menglaag aanwezlg is : 43800 
Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag: 0.90 
Gemlddefde eff. schoorsteenhoogte [m]: 25.08 

Bron nr: 11 
Bronnaam : Luchtwasser3 
Brontype : Puntbron 
T ijdpfofiel bron : contfnu_emissie.prt 
Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld 
X-positie bron [m} : 142036.0 
Y-posltie bron [m} : 386385.0 
Hoogte bron [m] : 9.0 
Uitwendige schoorsteen diameter [m) : 2.3 
lnwendige sch.oorsteen diameter [m]: 2.2 
Volume debiet schoorsteen [M3/s) 19.5 
Emissiesterkte : 0.0135 kg/hr 
Aantal uren met bronbljdrage: 43800 
Gemlddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren : 0.013510 kg/hr 
Warmteoutput [MW] : 0.072 
~as-)ulttree-temperatuur [KJ : 288.00 

,l..3as-)uittree-snelheid [mis] : 5.00 
Aantal uren waarin de plulm (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 43800 
Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : 0.98 
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte (m] : 17.92 



Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld 
X-positie bron [rn]: 141969.0 
Y-positie bron [m): 386402.0 
Hoogte bron [m] : 9.0 
Uitwendige schoorsteen diameter [mJ : 2.3 
lnwendige schoorsteen diameter [m]: 2.2 
Volume debiet schoorsteen [M3/s) 39.1 
Emisslesterkte : 0.00105200 kg/hr 
Aantal uren met bronbijdrage : 43800 
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren : 0.001052 kg/hr 
Warmteoutput [MW): 0. 144 
(Gas-)uittree-temperatuur [K] : 288.00 
(Gas-)ulttree-sneiheid [m/s]: 10.00 
Aantal uren waarln de pluim (gedeeltelljk) in de menglaag aanwezig is: 43800 
Gerniddeide fraciie van de emissie in de mengiaag : 0.90 
Gemfddelde eff. schoorsteenhoogte [m]: 25.08 

Bron nr: 6 
Bronnaam : Luchtwasser2 
Brontype: Puntbron 
Tijdprofiel bron.: contlnu_emissie.prf 
Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld 
X-posltie bron [m] : 142001.0 
Y-posltie bran [m) : 386397.0 
Hoogte bran [m] : 9.0 
Uitwendige schoorsteen diameter [m] : 2.3 
lnwendige schoorsteen diameter [mJ: 2.2 
Volume debiet schoorsteen [M3/s) 39.1 
Emissiesterkte : 0.0368 kg/hr 
Aantal uren met bronbijdrage : 43800 
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren : 0.036820 kg/hr 
Warmteoutput [MW]: 0.144 
(Gas-)uittree-temperatuur [K]: 288.00 
(Gas-)uittree-snefheid [mis]: 10.00 
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk)'ln de menglaag. aanwezig is: 43800 
Ge-mlddelde fractle van de emissie in de menglaag : 0.90 
Gemlddelde eff. schoorsteenhoogte [m]: 25.08 

Bron nr: 7 
Bronnaam: Luchtwasser2 
Brontype : Puntbron 
Tijdprofiel bron : continu_emissie.prf 
Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld 
X-positie bron [m]: 142001.0 
Y-positie bron [m] : 386397.0 
Hoogte bron [m] : 9.0 
Uitwendige schoorsteen diameter [m] : 2.3 
lnwendige schoorsteen diameter [ml : 2.2 
Volume debiet schoorsteen [M3/s] 39.1 
Emissiesterkte : 0,0105 k.g/hr 
Aantal uren met bronbijdrage : 43800 
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren ; 0.010520 kg/hr 
Warmteoutput [MW] : 0.144 
(Gas:)uittree-temperatuur [KJ: 288.00 
(Gas-)ulttree-snelheld [m/s] ; 10.00 
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelljk} in de menglaag aanwezig is : 43800 
Gemiddelde fractie van de emissle in de menglaag : 0.90 
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] : 25.08 

Bron nr: 8 
Bronnaam : Luchtwasser2 
Brontype : Puntbron 
Tijdprofiel bran : contimi_emlssie.prf 
Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld 
X-positie bron [m]: 142001.0 
Y-positie bron [m] : 386397.0 
Hoogte bron (m] : 9.0 
Uitwendlge schoorsteen diameter [m] : 2.3 
lnwendige schoorsteen diameter [m] : 2.2 
Volume d~bfet schoorsteen [M3/s] 39.1 
Emlssiesterkte : 0.00289300 kg/hr 



Hoogte bron [m] : 9.0 
Uitwendige schoorsteen diameter [m}: 2.3 
lnwendige schoorsteen diameter [m]: 2.2 
Volume debiet schoorsteen [M3/s] 19.5 
Emissiesterkte : 0.00038600 kg/hr 
Aantal uren met bronbijdrage : 43800 

emiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren: 0.000386 kg/hr 
Warmteoutput [MW] : 0.072 
(Gas-)uittree-temperatuur [KJ : 288.00 
(Gas-)uittree-snelheid [mis]: 5.00 
Aantal uren waarin de pfulm (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 43800 
Gemiddelde fractle van de emissie in de mengfaag : 0.98 
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] : 17.92 

Bron nr: 16 
Bronnaam : LUchtwasser4 
Brontype : Puntbron 
Tijdprofiel bron : contjnu_emissie.prf 
Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld 
X-positie bron [m] : 142056.0 
Y-positie bron [mJ: 386382.0 
Hoogte bron [m] : 9.0 
Uitwendige schoorsteen diameter [mJ : 2.3 
lnwendige schoorsteen diameter [m] : 2.2 
Volume debiet schoorsteen [M3/s] 19.5 
Emissiesterkte : 0.0135 kg/hr 

mtar uren met bronbijdrage : 43800 
l.:iemiddelde bronsterkte tljdens bedrijfsuren : 0.01351 o kg/hr 
Warmteoutput [MW] : 0.072 
(Gas-)uittree-temperatuur [KJ : 288.00 
(Gas-)uittree-snelheid [m/s] : 5.00 
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezlg is : 43800 
Gemlddelde fractie van de emissie in de menglaag : 0.98 
Gemlddelde eff. schoorsteenhoogte [m) : 17.92 

Bron nr: 17 
Bronnaam : Luchtwasser4 
Brontype : Puntbron 
Tijdproflel bron : continu_emissie.prf 
Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld 
X-positie bran [m]: . 142056.0 
Y-positle bran [mJ : 386382.0 
Hoogte bron [m] : 9.0 
Uitwendige schoorsteen diameter (m] : 2.3 
lnwendige schoorsteen diameter [m] : 2.2 
Volume deblet schoorsteen [M3/s] 19.5 

Tiisslesterkte : 0.00386000 kg/hr 
/"\antal uren met bronbijdrage : 43800 
Gemiddelde bronsterkte tljdens bedrijfsuren : 0.003860 kg/hr 
Warmteoutput [MW] : 0.072 
(Gas-)uittree-temperatuur [KJ : 288.00 
(Gas-)uittree-snelheid [mis] : 5.00 
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 43800 
Gemiddelde fractle van de emlssie in de menglaag : 0.98 
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m]: 17.92 

Bron nr: 18 
Bronnaam : Luchtwasser4 
Brontype : Puntbron 
Tijdprofiel bran : continu_emissie.prf 
Gebouw-bestand : Gef;ln_gebouw.bld 
X-posltie bron [m] : 142056.0 
Y-posltie bran [m] : 386382.0 
Hoogte bror:i (m] : 9.0 
Uitwendige schoorsteen diameter [m} : 2.3 
lnwendige schoorsteen diameter [m] : 2.2 
· ·11urne debiet schoorsteen [M3/s] 19.5 
_,nissiesterkte : 0.00106150 kg/hr 
Aantal uren met bronbijdrage: 43800 
Gemlddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren: 0.001061 kg/hr 
Warmteoutput [MW] : 0.072 



Bron nr: 12 
Bronnaam : Luchtwasser3 
Brontype : Puntbron 
Tijdprofiel bron : continu_emissie.prf 
Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld 
X-positie bron [m) : 142036.0 
Y-positie bron [m] : 386385.0 
Hoogte bron [m] : 9.0 
Uitwendige schoorsteen diameter [m) : 2.3 
lnwendige schoorsteen diameter [m] : 2.2 
Volume debiet schoorsteen [M3/s] 19.5 
Emissiesterkte : 0.00386000 kg/hr 
Aantal uren met bronbljdrage : 43800 
Gamiddelda biOnsterktc; tijdens bediijfsu1en : 0.003860 kgihr 
Warmteoutput [MW] : 0.072 
(Gas-)uittree-temperatuur [KJ : 268.00 
(Gas-)uittree-snelheid [mis]: 5.00 
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 43800 
Gemiddelde fractie van de emlssle In de menglaag : 0.98 
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] : 17.92 

Bron nr: 13 
Bronnaam : Luchtwasser3 
Brontype '. Puntbron 
Tijdprofiel bron : contlnu_emlssie.prf 
Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bid 
X-positie bron [mJ: 142036.0 
Y-positie bron [ml : 386385.0 
Hoogte bron [m) : 9.0 
Uitwendige schoorsteen diameter [m) : 2.3 
lnwendige schoorsteen diameter [m] : 2.2 
Volume deblet schoorsteen [M3/s] 19.5 
Emisslesterkte : 0.00106150 kg/hr 
Aantal uren met bronbijdrage : 43800 
Gemiddelde bronsterkte tljdens bedrijfsuren: 0.001061 kg/hr 
Warmteoutput [MW] : 0.072 
(Gas-)uittree-temperatuur [K]: 288.00 
(Gas-)uittree-snelheid [m/s]: 5.00 
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) In de menglaag aanwezig is : 43600 
Gemlddelde fractie van de emlssle in de menglaag : 0.98 
Gemlddelde eff. schoorsteenhoogte [m] : 17.92 

Bron nr: 14 
Bronnaam: Luchtwasser3 
Brontype : Puntbron 
Tljdprofiel bron : continu_emissie.prf 
Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld 
X-positie bron [m): 142036.0 
Y-positie bron [m) : 386385.0 
Hoogte bron [m] : 9.0 
Uitwendige schoorsteen diameter [m] : 2.3 
lnwendige schoorsteen diameter [m]: 2.2 
Volume debiet schoorsteen [M3/s] 19.5 
Emissiesterkte : 0.00048250 kg/hr 
Aantal uren met bronbijdrage : 43800 
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren : 0.000483 kg/hr 
Warmteoutput [MW] : 0.072 
(Gas-)uittree-temperatuur [K] : 288.00 
(Gas-)uittree-snelheid [m/s] : 5.00 
AantaJ uren waarin de pluim (gedeelteliJk) in de mengfaag aanwezig is : 43800 
Gemiddelde fractle van de emissle in de menglaag : 0.98 
Gemlddelde eff. schoorsteenhoogte [mJ: 17.92 

Bron nr: 15 
Bronnaam : Luchtwasser3 
Brontype : Puntbron 
Tijdprofiel bron : continu_emissie.prf 
Gebouw-bestand ; Geen_gebouw.bld 
X-posltie bron [m) : 142036.0 
Y-positie bran [m) : 386385.0 



Brontype : Puntbron 
Tijdprofiel bron : continu_emissie.prf 
Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld 
X-positie bran [m] : 142020.0 
Y-positie bran [m] : 386493.0 
fiaagte bron {m] : 1.0 

itwendige schoorsteen diameter [m] ; 0.2 
lnwendige schoorsteen diameter [m] : 0.1 
Volume debiet schoorsteen [M3/s] 0.0 
Emissiesterkte : 0.00016820 kg/hr 
Aantal uren met bronbijdrage : 43800 
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren: 0.000168 kg/hr 
Warmteoutput [MW]: 0.001 
(Gas-)uittree-temperatuur [K] : 323.00 
(Gas-)ulttree-snelheid [mis] : 2.00 
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelfjk) in de menglaag aanwezig is : 43800 
Gemiddelde fractle van de emlssie in de menglaag : 1.00 
Gemiddelde eff. schoorsteenhaagte [m) : 2.20 

Bron nr: 23 
Bronnaam : Tractor voor oppompen mest 
Brontype : Puntbron 
Tijdprofiel bron : continu_emissie.prf 
Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld 
X-positie bron [m]: 142020.0 
Y-positle bron [m] : 386493.0 

Jogte bran [m) : 1.0 
Uitwendige schoorsteen diameter [m) : 0.2 
lnwendlge schoorsteen diameter [m] : 0.1 
Volume debiet schoorsteen fM3/s] 0.0 
Emissiesterkte : 0.00004626 kg/hr 
Aantal uren met bronbljdrage : 43800 
Gemiddelde bronsterkle tijdens bedrijfsuren: 0.000046 kg/hr 
Warmteoutput [MWJ : 0.001 
(Gas-)uittree-temperatuur [K]: 323.00 
(Gas-)uittree-snelheld [mis]: 2.00 
Aantal uren waarln de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig Is : 43800 
Gemiddelde fractie van de emlssie in de menglaag : 1.00 
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] : 2.20 

Bron nr: 24 
Bronnaam : Tractor voor oppompen mest 
Brontype: Puntbron 
Tijdprofiel bron : contlnu_ernissie,prf 
Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld 
X-posttie bron [m} : 142020.0 

)Ositie bron [m] : 386493.0 
Hoagte bron [m] : 1.0 
Uitwendige schoorsteen diameter [m] : 0.2 
lnwendige schoorsteen diameter [m] : 0.1 
Volume debiet schaarsteen [M3/s] 0.0 
Emissiesterkte : 0.00002103 kg/hr 
Aantal uren met bronbljdrage : 43800 
Gemlddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren: 0.000021 kg/hr 
Warmteoutput [MW] : 0.001 
(Gas-)uittree-temperatuur [KJ: 323.00 
(Gas-)uittree-snelheid [m/s) : 2.00 
Aantal uren waarin de ptuim (gedeeltelijk) in de mengtaag aanwezig is : 43800 
Gernlddefde fractle van de emissie in de menglaag : 1.00 
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte (ml : 2.20 

Bron nr: 25 
Bronnaam : Tractor voar oppompen mes1 
Brontype : Puntbran 
Tljdprofiel bron : contlnu_emissie.prf 
Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld 
· - 1ositie bron (m] : 142020.0 
, -positie bron [m] : 386493.0 
Hoogte bran [m] : 1.0 
Uitwendige schoorsteen diameter (m] : 0.2 
lnwendige schoorsteen diameter [m) : 0.1 



(L:ias-Ju1ttree-temperatuur lKJ : 288.00 
(Gas-)uittree-snelheid [m/s]: 5.00 
Aantal uren waarin de plulm (gedeeltelijk) in de menglaag aanwez.ig is: 43800 
Gemlddelde fractie van de emissie in de menglaag : 0.98 
Gemiddelde eff. schoorsteenhaogte fm): 17.92 

Bron nr: 19 
Bronnaam : Luchtwasser4 
Brontype : Puntbron 
Tijdproflel bron ~ contlnu_emlssie.prf 
Gebouw-bestand : Geen_gebauw.bld 
X-pasitie bron [m]: 142056.0 
Y-positie bran [m]: 386382.0 
Haogte bran [m}: 9.0 
Uit'..vendige schoorsteen di3meter [m] : 2.3 
lnwendlge schaorsteen diameter [m] : 2.2 
Volume debiet schaorsteen [M3/sJ 19.5 
Emissiesterkte : 0.00048250 kg/hr 
Aantal uren met branbijdrage : 43800 
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren : 0.000483 kg/hr 
Warmteoutput [MW] : 0.072 
(Gas-)uittree-temperatuur [K): 288.00 
(Gas-)uittree-snelheid [m/s) : 5.00 
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezlg is : 43800 
Gemiddelde fractie van de emlssie in de menglaag : 0.98 
Gemiddelde etf. schoarsteenhoogte [m): 17.92 

Bron nr: 20 
Bronnaam : Luchtwasser4 
Brantype : Puntbron 
Tijdprofiel bron : continu_emlssie.prf 
Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld 
X-po~itie bron (m] : 142056.0 
Y-positie bran [m] : 386382.0 
Hoogte bron [m] : 9.0 
Uitwendige schoorsteen diameter [mJ : 2.3 
lnwendige schaorsteen diameter [m]: 2.2 
Volume debiet schoarsteen [M3/s} 19.5 
Emlsslesterkte : 0.00038600 kg/hr 
Aantal uren met bronbijdrage : 43800 
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren : 0.000386 kg/hr 
Warmteoutput [MW]: 0.072 
(Gas-)uittree-temperatuur [K]: 288.00 
(Gas-)uittree· snelheld [m/s] : 5.00 
Aantal u'ren waarln de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is: 43800 
Gemiddelde fractle van de emissie in de menglaag : 0.98 
Gemlddelde eff. schoorsteenhoogte [m]: 17.92 

Bron nr: 21 
Bronnaam : Tractor voor appampen mest 
Brontype : Puntbron 
Tijdprofiel bran : continu_emfssie.prf 
Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld 
X-positie bron [m] : 142020.0 
Y-positie bron (mJ: 366493.0 
Hoogte bran [m] : 1.0 
Uitwendige schaorsteen diameter [m] : 0.2 
lnwendige schoorsteen diameter [m) : 0.1 
Volume deblet schoorsteen [M3/sj 0.0 
Emissiesterkte : 0.00056870 kg/hr 
Aantal uren met bronbijdrage : 43800 
Gemiddelde bronsterkte tijqens bedriJfsuren : 0.000589 kg/hr 
Warmteoutput [MW] : 0.001 
(Gas-)uittree-temperatuur [KJ : 323.00 
(Gas·)uittree-snelheid [mis] : 2.00 
Aantal uren waarin de plulm (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 43800 
Gerniddelde fractle van de emissie ln de menglaag: 1.00 
Gemiddelde eff. schoorsteenhaogte [m] : 2.20 

Bron nr: 22 
Bronnaam : Tractor voor oppompen mest 



PLUIM·PLUS 3.51 

Verslag Besluit LuchtkwaJitelt 
Berekening : Waarneempunten 

,Datum : 14-12-200613:01 :19 
1 :of : Fijnstof(PM10) 

Besluit luchtkwaliteit, geko:zen toetsjaar : 2006 
· BLK-toetswaarden voor PM10 : 
Jaargemlddeld : 40.00 
~renswaarde 24 uurgemiddelde : 50.00 max. aantal overschrijdingen/jaar : 35 
Overzlcht van overschrijdlngen prognostlsch jaar 
Etmaal-overschrijdingstoets ultgevoerd met Car-formule en met zeezoutcorrectle ( 6 dagen) 
Zeezoutreductle op jaargemlddelde concentratle (gemeente afhankeljk) nlet toegepast 
x-receptor y-receptor #> grensw. jaargem. #>grensw. etmaalgem. 

142454 386311 0 21 
142486 386622 0 21 
141885 387143 0 21 
141929 386402 0 21 
142116 386382 0 21 



Volume debiet schoorsteen [M3/s] 0.0 
Emlsslesterkte : 0.00001682 kg/hr 
Aantal uren met bronbljdrage : 43800 
Gemiddalde bronsterkte tljdens bedrijfsuren: 0.000017 kg/hr 
Warmteoutput [MW] : 0.001 
(Gas-)uittree-temperatuur (KJ : 323.00 
(Gas-)uittree-snelheld [mis}: 2.00 
Aantal uren waarfn de pluim (gedeeltelijk) In de menglaag aanwezlg is : 43800 
Gemlddelde fractle van de emissie in de menglaag : 1.00 
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] : 2.20 



Van de Vcldcnweg 4. Olessen M & A Milicuadviesbureau BV 

Bijlage 4b: Berekening immissie bij een 
schoorsteenhoogte van 9 meter 
op rasterpunten 

16 
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Van de Veldenweg 4, Diessen 
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PLUIM-PLUS 3.51 

JOURNAAL BEREKENING NIEUW NATIONAAL MODEL 

TNO Apeldoorn : PlulmPLus 3.51 
Naam llcentlehouder : van Aerie 
lnstelling : MA Milieuadviesbureau BV 
Licentienummer : PLP-0280-3 

Type berekening : NNM berekening Uur bij uur methode 
Naam van de berekening : Polair rasterberekening 

Datum en tijd van de berekening : 14-12-200615:55:45 

Naam component : Fijnstof(PM10) 
Component type : Fijnstof vlg. OPS~model 

Receptoren : Regelmatlg polair receptorrooster 
Aantal receptoren 108 
Hoogte receptoren 1.50 (m] 

Hoogte wlndsnelheldsmetlngen op het meteorologlsch meetstation [m) : 10.00 
Ruwheidslengte gebied rond het meteorologisch meetstatron [m) : Wlndrlchtingafhankelijk 
Gekozen ruwheidslengte · 0.1000 [m] 
Gemiddelde bodemvochtlgheid : 1.00 
Jemiddelde albedo : 0.20 
Geografische breedtegraad : 52.00 
Meteo-data: 
De Meteogegevens : C:\Prqgram Files\TNO\PLUIM-PLUS-versie-35\Library\system\eindhoven 
Meteo-jaar : 1995 
tot en met jaar : 1999 

Specificatie van gebruikte GCN achtergrond : 
GCN· versie : 1.1.0.4 
GCN release date: 9 april 2002 
Bij deze berekening rs een correctie toegepast mbv van de Car-formule 
bij bepaling aantal overschrijdlngsdagen voor de achtergrond 
Besluit luchtkwaliteit, toetsjaar : 2006 
Grenswaarde jaargemfddelde : 40.00 

Grenswaarde : · 50.00 Mid. duur : 24 Aantal~aar : 35 

............ Voor verslag Beslult Luchtkwaliteit, zie vofgend scherm 
------------·-·-·····------·---

Aantal uren met correcte gegevens 43800 
Aantal uren met stablele weerscondities 28514 
Aantal uren met neutrale weerscondlties 3522 
Aantal uren met convectieve weerscondities 11764 
Totale gevallen regenhoeveelheid [mm]: 4197.95 

Windroos meteo en achtergrond : 
Wind-sector uren in% Ws(mls) Neersl.(mm) achtergr. Fijnstof(PM 10) 

1 { -15- 15) 2134 4.9 2.9 108.8 28.28 
2 ( 15- 45) 2802 6.4 3.6 140.6 29.32 
3 ( 45. 75) 3060 7.0 4.1 103.1 29.63 
4 ( 75-105) 1998 4.6 3.4 114.0 28.21 
5 ( 105-135) 2446 5.6 3.1 188.6 28.33 
6 ( 135-165) 3133 7.2 3.0 296.1 27.75 
7 ( 165-195) 4919 11.2 4.1 533.7 27.23 
8 ( 195-225) 7869 18.0 4.9 911 .6 28.31 
9 ( 225-255} 6406 14.6 4.8 835.7 27.81 
10 ( 255·285) 4154 9.5 4.1 513.4 27.42 

'. 1 ( 285-315) 2650 6.1 3.7 278.3 28.76 
12 ( 315-345) 2229 5.1 3.4 174.2 30.01 

Gem iddeld/T otaal: 43800 4.0 4198.0 28.26 



De gekozen (reken-)optles : 
Emissletype : Continue of semi-continue 
Berekende percentielen : Neen 
Berekend : Bronbijdrage inclusief achtergrondconcentraties 
GCN achtergrond bestand : Q:\Algemeen\Pluim-Plus-data\Lansch2\Polalr rasterberekening\GCN_background.dat 
GCN-locatie (km vak) achtergrondconcentratie: 
X-Coordinaat (km) : 142 
Y-Coordinaat (km): 386 

Achtergrond-concentratie : 28.257 

Winddraaiing : Neen 

Gebouw heeft GEEN INVLOED op de concentraties 

P1-a•s a~ t;jd "a"'"'- m-.. :m--1 b- r-k-n..1- ... •Pn:i,-- co----t--"'- ' u- '-~\ · 10 , 11 , v 11 u o 1 al\I 1 aa o c 'VI uc uu1 lljl\.:>o 11vt::11 1 au1;1 ~ y1111..,/ . 

X-coordinaat: 141869.000 
Y-coordinaat : 386430.000 
Jaar : 1998 
Ma and 1 
Dag 3 
Uur 23 
Max.concentratie (bijdrage + achtergrond) : 308.23604702 
Concentratie bijdrage 3.08404702 
Concentratie achtergrond 305.1520 

Gemiddelde concentratie alle grldpunten 28.37380225 ug/m3 
Hoogste gemiddelde concentratle alle gridpunten : 28-61964148 ug/m3 

Plaats en tijd van de maximaal berekende Natte depositie (mol/ha/jaar): 
X-coordinaat ; 142032.397 
Y -coordinaat : 386480.000 
Jaar : 1997 
Maand 2 
Dag 23 
Uur 20 
Max. natte depositie 0.00211435 
Aantal uren met neerslag (regen) 8377 
Gem. natte depositie 2.42331471 

Plaats en tijd van d~ maximaal berekende Droge depositie (mollha/jaar): 
X-coordinaat : 142032.397 
Y-coordinaat : 386480.000 
Jaar : 1996 
Maand 2 
Dag 20 
Uur 8 
Max. droge depositie 0.19929591 
Aantal uren zonder neerslag (regen) 35423 
Gem. droge depositie 3.27222267 

Brennen en emissies : 

T otaal aantal bronnen : 25 
Bron nr: 1 
Bronnaam : Luchtwasser1 
Brontype : Puntbron 
Tijdprofiel bron : continu_emissie.prf 
Gebouw~bestand ; Geen_gebouw.bld 
X-positie bron [m]: 141969.0 
Y-positie bran [m) : 386402.0 
Hoogte bron [m] : 9.0 
Uitwendige schoorsteen diameter [m] : 2.3 
lnwendige schoorsteen diameter [m] : 2.2 
Volume deblet schoorsteen [M3/s] 39.1 
Emissiesterkte : 0.0368 kg/hr 
Aantal uren met bronbljdrage : 43800 
Gemiddelde bronsterkte tljdens bedrijfsuren : 0.036820 kg/hr 
Warmteoutput [MW]: 0.144 
(Gas-)uittree-temperatuur [KJ : 288.00 
(Gas-)uittree-snelheld [mis]: 10.00 



Aantal uren waarin de pluim (gedeeltefijk) in de menglaag aanwezig is : 43800 
Gemiddelde fractle van de emissie in de menglaag : 0.90 
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] : 25.08 

Bron nr: 2 
13ronnaam : Luchtwasser1 
Brontype : Puntbron 
Tijdproflel bron : continu_emissie.prf 
Gebouw-bestand : Geen_gebouw. bid 
X-positie bron {m] : 141969.0 
Y-posilie bron [m] : 386402.0 
Hoogte bron [mJ : 9.0 
Uitwendige schoorsteen diameter (m] : 2.3 
lnwendige schoorsteen diameter (m] : 2.2 
Volume deblet schoorsteen [M3/s] 39.1 
Emissiesterkte : 0.0105 kg/hr 
Aantal uren met bronbljdrage : 43800 
Gemiddelde bronsterkte tljdens bedrijfsuren : 0.010520 kg/hr 
Warmteoutput [MW] : 0.144 
(Gas-)ulttree·temperatuur [K] : 288.00 
(Gas-)uittree-snelheid [mis] : 10.00 
Aantal uren waarin de plulrn (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig Is ; 43800 
Gemiddelde fractle van de emlssie in de menglaag : 0.90 
Gemlddelde eff. schoorsteenhoogte [m) : 25.08 

13ron nr: 3 
aronnaam : Luchtwasser1 
Brontype : Puntbron 
Tijdprofiel bron : continu_emissie.prf 
Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld 
X-positie bron [m] : 141969.0 
Y-positle bron [m): 386402.0 
Hoogte bron [m] : 9.0 
Uitwendige schoorsteen diameter [m} : 2.3 
lnwendige schoorsteen diameter [m} : 2.2 
Volume debiet schoorsteen [M3/s] 39.1 
Emisslesterkte : 0.00289300 kg/hr 
Aantal uren met bronbljdrage : 43800 
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren : 0.002893 kg/hr 
Warmteoutput [MWJ: 0.144 
(Gas-)ulttree-tem~ratuur [KJ : 288.00 
(Gas-)uittree-snelheid (m/s] : 10.00 
Aantal uren waarln de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 43800 
Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : 0.90 
Gemlddelde eff. schoorsteenhoogte [m) : 25.08 

3ron nr: 4 
Bronnaam : Luchtwasser1 
Brontype : Puntbron 
Tijdproflel bron : contlnu_emlssfe.prf 
Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld 
X-positle bron [m} : 141969.0 
Y-posilie bron [m] : 386402.0 
Hoogte bron [mJ : 9.0 
Uitwendige schoorsteen diameter [mJ : 2.3 
lnwendlge schoorsteen diameter (mJ : 2.2 
Volume debiet schoorsteen [M3/s) 39.1 
Emissiesterkte : 0.00131500 kg/hr 
Aantal uren met bronbijdrage : 43800 
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren : 0.001315 kg/hr 
Warmteoutput [MW] : 0.144 
(Gas-)uittree-temperatuur [KJ : 288.00 
(Gas-)uittree-snelheld [m/s] : 10.00 
Aantal uren waarin de plulm (gedeeltelijk) in de mengfaag aanwezig 1s : 43800 
Gemiddelde fractie van de emlssie in de menglaag : 0.90 
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] : 25.08 

Bron nr: 5 
Bronnaam : Luchtwasser1 
Brontype : Puntbron 
Tijdprofiel bron : continu_emissie.prf 



ueoouw-oesrano : ueen_geoouw.010 
X-posltie bron [m] : 141969.0 
Y-positie bran [m] : 386402.0 
Hoogte bran [m] : 9.0 
Ultwendige schoorsteen diameter [m) : 2.3 
lnwendige schoorsteen diameter [m] : 2.2 
Volume deblet schoorsteen [M3/s] 39.1 
Emissiesterkte : 0.00105200 kg/hr 
Aantal uren met bronbljdrage : 43800 
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrljfsuren : 0.001052 kg/hr 
Warmteoutput [MW] : 0.144 
(Gas-)uittree-ternperatuur [K] : 288.00 
(Gas-)uittree-snelheid [mis) : 10.00 
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelljk) in de menglaag aanwezig is : 43800 
Gemiddalde fractia van ds emissie ln da msnglaag: O.SO 
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m} : 25.08 

Bron nr: 6 
Bronnaam : Luchtwasser2 
Brontype : Puntbron 
Tljdproflel bran : continu_emissie.prf 
Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld 
X·positie bran fm]: 142001.0 
Y-positle bron [m] : 386397.0 
Hoogte bran (m] : 9.0 
Uitwendige schoorsteen diameter [m] : 2.3 
lnwendige schoorsteen diameter (m] : 2.2 
Volume debiel schoorsteen [M3/sj 39.1 
Emissiesterkte : 0.0368 kg/hr 
Aantal uren met bronbljdrage : 43800 
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren : 0.036820 kg/hr 
Warmteoutput [MW] : 0.144 
(Gas-)uittree-temperatuur (K] : 288.00 
(Gas-)uittree-snetheid [mis]: 10.00 
Aantat uren waarin de ptuim (gedeettetijk) in de menglaag aanwezig is '. 43800 
Gemiddetde fractie van de emissie in de mengtaag : 0.90 
Gemiddetde eff. schoorsteenhoogte [m] : 25.08 

Bron nr: 7 
Bronnaam : Luchtwasser2 
Brontype : Puntbron 
Tijdproflel bran : contlnu_emissie.prf 
Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld 
X-positie bran [m): 142001.0 
Y-posltie bron [m] : 386397.0 
Hoogte bron [m) : 9.0 
Uitwendige schoorsteen diameter (m] : 2.3 
lnwendige schoorsteen diameter [m] : 2.2 
Volume debiet schoorsteen [M3/s] 39.1 
Emissiesterkte : 0.0105 kg/hr 
Aantal uren met bronbijdrage : 43800 
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren: 0.010520 kg/hr 
Warmteoutput [MW]: 0.144 
(Gas-)uittree-temperatuur (K] : 288.00 
(Gas-)uittree-snelheid [m/s] : 10.00 
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de mengtaag aanwezig is : 43800 
Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : 0.90 
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] : 25.08 

Bron nr: 8 
Bronnaam : Luchtwasser2 
Brontype : Puntbron 
Tijdprofiel bron : continu_emissie.prf 
Gebouw-bestand : Geen_gebouw.btd 
X-posltie bron [m) : 142001.0 
Y-positle bran [m]: 386397.0 
Hoogte bron (m] : 9.0 
Uitwendige schoorsteen dfameter [m] : 2.3 
lnwendige schoorsteen diameter [m] : 2.2 
Volume debiet schoorsteen [M3/s] 39.1 
Emissiesterkte : 0.00289300 kg/hr 



Aantal uren met bronbrJdrage : 43800 
Gemiddelde bronsterkte tljdens bedrijfsuren : 0.002893 kg/hr 
Warmteoutput [MW] : 0.144 
(Gas-)uittree-temperatuur [K] ; 288.00 
(Gas-)uittree-snelheid [mis]: 10.00 
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 43800 
Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : 0.90 
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m) : 25.08 

Bron nr: 9 
Bronnaam : Luchtwasser2 
Brontype : Puntbron 
Tijdprofiel bran : contlnu_emissie.prf 
Gebouw-bestand : Geen_.gebouw.bld 
X-positie bran (m): 142001.0 
Y-positie bran [m]: 386397.0 
Hoogte bran [m] : 9.0 
Uitwendige schoorsteen diameter [m) : 2.3 
lnwendige schoorsteen diameter [m] : 2.2 
Volume debiet sohoorsteen [M3/s] 39.1 
Emissiesterkte : 0.00131500 kg/hr 
Aantal uren met bronbijdrage ; 43800 
Gemlddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren : 0.001315 kg/hr 
Warmt~output [MWJ : 0.144 
(Gas-)uittree-temperatuur [KJ : 288.00 
(Gas-)uittree-snelheid [mis] : 10.00 
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 43800 
Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : 0.90 
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m) : 25.08 

Bron nr: 10 
Bronnaam : Luchtwasser2 
Brontype : Puntbron 
Tijdprofiel bron : continu_emissie.prf 
Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld 
X-positie bron [m]: 142001.0 
Y-positie bron [m] : 386397.0 
Hoogte bran [ml : 9.0 
Uitwendige schoorsteen diameter [m] : 2.3 
lnwendige schoorsteen diameter [m]: 2.2 
Volume debiet schoorsteen [M31s] 39.1 
Emissiesterkte : ·o.001os200 kg/hr 
Aantal uren met bronbijdrage : 43800 
Gemlddelde bronsterkte tljdens bedrijfsuren : 0.001052 kg/hr 
Warmteoutput [MW]: 0.144 
(Gas-)uittree-temperatuur [KJ: 288.00 
.Gas-)uittree-snelheid [m/s] : 10.00 
Aantal uren waarin de plulm (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezlg Is : 43800 
Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : 0.90 
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] ; 25.08 

Bron nr: 11 
Bronnaam : Luchtwasser3 
Brontype : Puntbron 
Tijdprofiel bron : continu_emissie.prf 
Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld 
X-positie bran [m] : 142036.0 
Y-positie bron [m]: 386385.0 
Hoogte bron (m] : 9.0 
Ultwendige schoorsteen diameter [m]: 2.3 
lnwendige schoorsteen diameter [m]: 2.2 
Volume debiet schoorsteen [M31s) 19.5 
Emissiesterkte : 0.0135 kg/hr 
Aantal uren met bronbljdrage : 43800 
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren: 0.013510 kg/hr 
Warmteoutput [MW] : 0.072 
Sas-)utttree-temperatuur [KJ : 288.00 

(Gas-)uittree-snelheid (mis] : 5.00 
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 43800 
Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag: 0.98 
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m]: 17.92 



Bron nr: 12 
Bronnaam : Luchtwasser3 
Brontype : Puntbron 
Tijdprofiel bron : continu_emissie.prf 
Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld 
X-posltie bron fm] : 142036.0 
Y-positie bran [m] : 386385.0 
Haogte bron [m] : 9.0 
Uitwendige schoorsteen diameter [m] : 2.3 
lnwendige schaorsteen diameter [m] : 2.2 
Volume debiet schaorsteen [M3/s] 19.5 
Emissiesterkte : 0.00386000 kg/hr 
Aantal uren met bronbljdrage : 43800 
Gemlddelde bronsterkte tijdens bedrljfsuren: 0.003860 kg/hr 
Warmteautput [MW] : 0.072 
(Gas-)uittree-temperatuur [Kl : 288.00 
(Gas-)uittree-snelheld [mis}: 5.00 
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelljk) In de menglaag aanwezlg is : 43800 
Gemiddelde fractle van de emissie in de menglaag : 0.98 
Gemiddelde eff. schoorsteenhaogte [m]: 17.92 

Bron nr: 13 
Bronnaam : Luchtwasser3 
Brontype : Puntbron 
T ijdprofiel bron : continu_emlssfe.prf 
Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld 
X-positie bran fmJ : 142036.0 
Y-positie bran fm] : 386385.0 
Haogte bron [m] : 9.0 
Uitwendige schoorsteen diameter [m] : 2.3 
lnwendige schoorsteen diameter [m]: 2.2 
Volume deblet schoorsteen [M3/s} 19.5 
Emissiesterkte : 0.00106150 kg/hr 
Aantal uren met bronbijdrage : 43800 
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren: 0.001061 kg/hr 
Warmteoutput [MW] : 0.072 
{Gas-)uittree-temperatuur [Kl: 288.00 
(Gas-)uittree-snelheld [mis] : 5.00 
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelljk) in de menglaag aanwezig is : 43600 
Gemlddelde fractie.van de emissle fn de menglaag: 0.98 
Gerniddelde eff. schoorsteenhoogte [m]: 17.92 

Bron nr: 14 
Sronnaam : Luchtwasser3 
Brontype : Puntbron 
Tijdproflef bron : contlnu_emfssie.prf 
Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld 
X·positie bron [m): 142036.0 
Y-posltie bran [m] : 386385.0 
Hoogte bran [mJ: 9.0 
Uitwendige schoorsteen diameter {m) : 2.3 
lnwendige schoorsteen diameter [m]: 2.2 
Volume deblet schoorsteen fM3/s] 19.5 
Emlssiesterkte : 0.00048250 kg/hr 
Aantal uren met bronbljdrage : 43800 
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrljfsuren : 0.000483 kg/hr 
Warmteoutput [MW]: 0.072 
{Gas-)uittree-temperatuur [K] : 288.00 
(Gas-)uittree-snelheid [mis} : 5.00 
Aantal uren waarln de pluim (gedeeltelijk) in de mengfaag aanwezig is : 43800 
Gerniddelde fractle van de emissie in de menglaag: 0.98 
Gemrddelde eff. schoorsteenhoogte [m): 17.92 

Bron nr: 15 
Bronnaam : Luchtwasser3 
Brontype : Puntbron 
Tijdproflel bron : contlnu_emissie.prf 
Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld 
X-positie brorJ [m] : 142036.0 
Y-posltie bron [m]: 386385.0 



Hoogte bron [m] : 9.0 
Ultwendige schoorsteen diameter [m]: 2.3 
lnwendige schoorsteen diameter [m] : 2.2 
Volume debiet schoorsteen [M3/s] 19.5 
Emissiesterkte ; 0.00038600 kg/hr 
~antal uren met bronbijdrage : 43800 
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren : 0.000386 kg/hr 
Warmteoutput [MW] : 0.072 
(Gas-)uittree-temperatuur [K] : 288.00 
(Gas-)uittree-snelheid [mis] : 5.00 
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) In de menglaag aanwezig Is : 43800 
Gemiddelde fractle van de emissie in de menglaag : 0.98 
Gerniddelde eff. schoorsteenhoogte (m] : 17.92 

Bron nr: 16 
Bronnaam : Luchtwasser4 
Brontype : Puntbron 
Tijdprofiel bran : contlnu_emlssie.prf 
Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld 
X-positie bran [m] : 142056.0 
Y-p·ositie bran [mJ : 386382.0 
Hoogte bron [m] : 9.0 
Ultwendfge schoorsteen diameter [m] : 2.3 
lnwendige schoorsteen diameter [m}: 2.2 
Volume debfet schoorsteen [M3/s] 19.5 
':missiesterkte : 0.0135 kglhr 
Aantar uren met bronbijdrage : 43800 
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrljfsuren : 0.013510 kg/hr 
Warmteoutput [MW] : 0.072 
(Gas-)uittree-temperatuur (K] : 288.00 
(Gas-)uiltree-snelheid [mis] : 5.00 
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 43800 
Gemlddelde fractie van de emissie in de menglaag: 0.98 
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m]: 17.92 

Bron nr: 17 
Bronnaam : Luchtwasser4 
Brontype : Puntbron 
Tijdprofiel bron : contlnu_emissie.prf 
Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld 
X-posltie bran [mJ :. 142056.0 
Y-positle bron [m] : 386382.0 
Hoogte bran [m): 9.0 
Uitwendige schoorsteen diameter [mJ : 2.3 
lnwendige schoorsteen diameter [m] : 2.2 
Volume debiet schoorsteen [M3/s] 19.5 
..:mlsslesterkte : 0.00386000 kg/hr 
Aantal uren met bronbijdrage : 43800 
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren : 0.003860 kg/hr 
Warmteoutput [MW] : 0.072 
(Gas-)uittree-temperatuur [K] : 288.00 
{Gas-)uittree-snelheid [m/s) : 5.00 
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 43800 
Gemiddelde fractie van de emlssle in de menglaag : 0.98 
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m]: 17.92 

Bron nr: 18 
Bronnaam : Luchtwasser4 
Brontype : Puntbron 
Tljdproflel bron : continu_emissie.prf 
Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld 
X-positie bran [m] : 142056.0 
Y-positie bran [m] : 386382.0 
Hoogte bran [m] : 9.0 
Uitwendlge schoorsteen diameter [m] : 2.3 
lnwendige schoorsteen diameter [m] : 2.2 

1olume deblet schoorsteen (M31s] 19.5 
Emisslesterkte : 0.00106150 kg/hr 
Aantal uren met bronbijdrage : 43800 
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren : 0.001061 kg/hr 
Warmteoutput [MW] : 0.072 



{Gas-)uittree-temperatuur [K]: 288.00 
{Gas-)uittree-snelheld [mis): 5.00 
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelljk) in de menglaag aanwezlg is : 43800 
Gemlddelde fractie van de emissie in de menglaag: 0.98 
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] : 17.92 

Bron nr: 19 
Bronnaam : Luchtwasser4 
Brontype : Puntbron 
Tijdproflel bron : continu_emissie.prf 
Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld 
X-positie bron [m] : 142056.0 
Y-positie bron [m] : 386382.0 
Hoogte bron [m): 9.0 
U1twendige schoorsteen diameter {m] : 2.3 
lnwendige schoorsteen diameter [m] : 2.2 
Volume deblet schoorsteen [M3/s] 19.5 
Emissiesterkte : 0.00048250 kg/h r 
Aantal uren met bronbijdrage : 43800 
Gerniddelde bronsterkte lijdens bedrijfsuren : 0.000483 kg/hr 
Warmteoutput [MW] : 0.072 
(Gas-)ulttree-temperatuur [K] : 288.00 
(Gas-)uittree-snelheid [m/s] : 5.00 
Aantal uren waarin de plulm (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 43800 
Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : 0.98 
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m]: 17.92 

Bron nr: 20 
RronnF!Fim · L 11~htwF1.!;~P.r4 
Brontype : Puntbron 
TlJdprofiel bron : continu_emlssle.prf 
Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld 
X-positie bran [m] : 142056.0 
Y-positie bron [m] : 386382.0 
Hoogte bron [m) : 9.0 
Uitwendige schoorsteen diameter {m] : 2.3 
lnwendige schoorsteen diameter [m]: 2.2 
Volume deblet schoorsteen [M3/s] 19.5 
Emisslesterkte : 0.00038600 l<g/hr 
Aantal uren met bronbijdrage : 43800 
Gerniddelde bronsterkte tljdens bedrijfsuren : 0.000386 kg/hr 
Warmteoutput [MW]: 0.072 
(Gas-)uittree-temperatuur [KJ: 288.00 
(Gas-)uittree-snelheld [m/s) : 5.00 
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 43800 
Gemiddelde fractie van de emlssle in de menglaag : 0.98 
Gemiddeide eft. schoorsteenhoogte [m]: 17.92 

Bron nr: 21 
Bronnaam : Tractor voor oppompen mest 
Brontype : Puntbron 
Tljdprofiel bron : continu_emissle.prf 
Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld 
X-positie bron [m): 142020.0 
Y-positie bron [m) : 386493.0 
Hoogte bron [m] : 1.0 
Uitwendige schoorsteen diameter [m] : 0.2 
lnwend ige schoorsteen diameter [m] : 0.1 
Volume debiet schoorsteen [M3/s] o.o 
Emisslesterkte : 0.00058870 kg/hr 
Aantal uren met bronbijdrage : 43800 
Gemiddelde bronsterkte tljdens bedrljfsuren : 0.000589 kg/hr 
Warmteoutput [MW) : 0.001 
(Gas-)uittree-temperatuur [K] : 323.00 
(Gas-)uittree-snetheid [mis]: 2.00 
Aantal uren waarin de ptuim (gedeeltelljk) in de menglaag aanwezig is : 43800 
Gemiddelde fractie van de emlssie in de mengtaag : 1.00 
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] : 2.20 

Bron nr: 22 
Bronnaam : Tractor voor oppompen mest 



Brontype : Puntbron 
Tijdproflel bron : continu_emissie.prf 
Gebouw-bestand : Geen_gebauw.bld 
X-pasitie bran fm] : 142020.0 
Y-positle bran [m] : 386493.0 
Hoogte bron [m) : 1.0 
Uitwendige schoorsteen diameter [m] : 0.2 
lnwendige schoorsteen diameter [m] : 0.1 
Volume debiet schoorsteen [M3/s] 0.0 
Emissiesterkte : 0.00016820 kg/hr 
Aantal uren met bronbijdrage : 43800 
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren : 0.000168 kg/hr 
Warmteoutput [MW] : 0.001 
(Gas-)uittree-temperatuur [K] : 323.00 
(Gas-)uittree-snelheld [m/sJ : 2.00 
Aantal uren waarin de plulm (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig Is : 43800 
Gerniddelde fractie van de emissie in de menglaag : 1.00 
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] : 2.20 

Bron nr: 23 
Bronnaam : Tractor voor oppompen mest 
Brontype : Puntbron 
Tljdprofiel bron : contlnu_emissie.prf 
Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld 
X-positie bran [m) : 142020.0 
Y-posiUe bron [m] : 386493.0 
. ~oogte bron [m] : 1.0 
Uitwendige schoorsteen diameter [m) : 0.2 
lnwendige schoorsteen diameter [m): 0.1 
Volume debiet schoorsteen (M3/s] 0.0 
Emissiesterkte : 0.00004626 kg/hr 
Aantal uren met bronbijdrage : 43800 
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren: 0.000046 kg/hr 
Warmteoutput [MW] : 0.001 
(Gas-)uittree-temperatuur fK]: 323.00 
(Gas-)ulttree-snelheld [mis]: 2.00 
Aantal uren waarin de plulm (gedeeltelijk) in de menglaag aanwezig is : 43800 
Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : 1.00 
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] : 2.20 

Bron nr: 24 . 
Bronnaam : Tractor voor oppompen mest 
Brontype : Puntbron 
Tijdproflel bron : contlnu_emlssie.prf 
Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld 
X-positie bron {m] : 142020.0 
t-positie bron [m): 386493.0 
Hoogte bron [m] : 1.0 
Uitwendlge schoorsteen diameter [m] : 0.2 
lnwendige schoorsteen diameter [m] : 0.1 
Volume debiet schoarsteen [M3/s) 0.0 
Emissiesterkte : 0.00002103 kg/hr 
Aantal uren met bronbijdrage : 43800 
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren : 0.000021 kg/hr 
Warmteoutput (MW) : 0.001 
(Gas-}uittree-temperatuur [K] : 323.00 
(Gas-}uittree~snelheld [m/s] : 2.00 
Aantal uren waarin de pluim (gedeeltelijk) In de menglaag aanwezig Is : 43800 
Gemiddelde fractie van de emissie in de menglaag : 1.00 
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m] : 2.20 

Bron nr: 25 
Bronnaam : Tractor voor oppompen mest 
Brontype : Puntbron 
Tijdprofiel bron : continu_emissie.prf 
Gebouw-bestand : Geen_gebouw.bld 
t-positie bran [m] ; 142020.0 

Y-positie bron [m] : 386493.0 
Hoogte bron [m] : 1.0 
Uitwendige schoorsteen diameter [m) : 0.2 
lnwendige schoorsteen diameter [m] : 0.1 



Volume debiet schoorsteen [M3/s) 0.0 
Emisslesterkte : 0.00001682 kg/hr 
Aantal uren met bronbljdrage : 43800 
Gemiddelde bronsterkte tijdens bedrijfsuren : 0.000017 kg/hr 
Warmteoutput [MW) : 0.001 
(Gas-)uittree-temperatuur [K] : 323.00 
(Gas-)ulttree-snelheid [mis]: 2.00 
A~ntal uren waarin de pluim (gedeeltelljk) in de menglaag aanwezlg Is : 43800 
Gemlddelde fractie van de emlssie In de menglaag : 1.00 
Gemiddelde eff. schoorsteenhoogte [m]: 2.20 



Verslag Besluit Luchtkwalltelt 
Berekening : Polair rasterberekenlng 
Datum : 14-12-2006 13: 11 :43 
Stof: Fijnstof(PM1 O) 
Besluit luchtkwaliteit, gekozen toetsjaar : 2006 

BLK-toetswaarden voor PM1 O: 
Jaargemiddeld: 40.00 
Grenswaarde 24 uurgemiddelde : 50.00 max. aantal overschrljdfngen/jaar : 35 
Overzlcht van overschrijdingen prognostfsch jaar 
Etmaal-overschrljdingstoets uitgevoerd met Car-formule en met zeezoutcorrectie ( 6 dagen) 
Zeezoutreductie op jaargemlddelde concentratie (gemeente afhankeljk) niet toegepast 
x-receptor y-receptor #> grensw. jaargem. #>grensw. etmaalgem. 

142169 386430 0 21 
142162 386455 0 21 
142144 386473 0 21 
142119 386480 0 21 
142094 386473 0 21 
142076 386455 0 21 
142069 386430 0 21 
142076 386405 0 21 
142094 386387 0 21 
142119 386380 0 21 
142144 386387 0 21 
142162 386405 0 21 
142194 386430 0 21 
142184 386468 0 21 
'142157 386495 0 21 
142119 386505 0 21 
142082 386495 0 21 
142054 386468 0 21 
142044 386430 0 21 
142054 386393 0 21 
142082 386365 0 21 
142119 386355 0 21 
142157 386365 0 21 
142184 386393 0 21 
142219 386430 0 21 
142206 386480 0 21 
•142169 3865.17 0 21 
142119 386530 0 21 
142069 386517 0 21 
142032 386480 0 21 
142019 386430 0 21 
142032 386380 0 21 
142069 386343 0 21 
142119 386330 0 21 
142169 386343 0 21 
142206 386380 0 21 
142269 386430 0 21 
142249 386505 0 21 
142194 386560 0 21 
142119 386580 0 21 
142044 386560 0 21 
141989 386505 0 21 
141969 386430 0 21 
141969 386355 0 21 
142044 386300 0 21 
142119 386280 0 21 
142194 386300 0 21 
142249 386355 0 21 
142319 386430 0 21 
142292 386530 0 21 
142219 386603 0 21 
142119 386630 0 21 
142019 386603 0 21 
141946 386530 0 21 
141919 386430 0 21 
141946 386330 0 21 



142019 386257 0 21 
142119 386230 0 21 
142219 386257 0 21 
142292 386330 0 21 
142369 386430 0 21 
142336 386555 0 21 
142244 386647 0 21 
142119 386680 0 21 
141994 386647 0 21 
141902 386555 0 21 
141869 386430 0 21 
141902 386305 0 21 
141994 386213 0 21 
142119 386180 0 21 
•142244 386213 0 2i 
142336 386305 0 21 
142419 386430 0 21 
142379 386580 0 21 
142269 386690 0 21 
142119 386730 0 21 
141969 386690 0 21 
141859 386580 0 21 
141819 386430 0 21 
141859 386280 0 21 
141969 386170 0 21 
142119 386130 0 21 
142269 386170 0 21 
142379 386280 0 21 
142519 386430 0 21 
142465 386630 0 21 
142319 386776 0 21 
142119 386830 0 21 
141919 386776 0 21 
141773 386630 0 21 
141719 386430 0 21 
141773 386230 0 21 
141919 386084 0 21 
142119 386030 0 21 
142319 386084 0 21 
142465 386230 0 21 
142619 3864.30 0 21 
142552 386680 0 21 
142369 386863 0 21 
142119 386930 0 21 
141869 386863 0 21 
141686 386680 0 21 
141619 386430 0 21 
141686 386180 0 21 
141869 385997 0 21 
142119 385930 0 21 
142369 385997 0 21 
142552 386180 0 21 



Van de Vcldenwcg 4, Dicssen M & A Milieuadvicsburcau BV 

Bijlage 5: Invoergegevens en resultaten 
CAR ... JI I GeoAir 
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Luchtkwaliteitsonderzoek 
Van de Veldenweg 4, Diessen 

Mo.A M.ilieuadviesbureau BV 
Oktober 2006 

Modol 1 f,uchtkwaliteic t .g. v. vorkocr ograrisoh bedc. 
Lij nt van )llode.l.eigensohappan 

Moduliuformncie 

Ornuohrijvtng 
Verantwoordelij~e 

/\Angemua.kt door 
L.latat ingezien door 
Modnl •A119eR11Jakt met 

Ortgll11:1,o dau.ba&e 
originelc omschr1jving 
Gctn1po1 l 11ecd door 

Dofinitief 
vorkl atirCI door 

Mece01:ologische conditie 
llc!eren"1ejner 
Zoezouccorrcctie 

Geoair Vl .11 

Luchtkwn:liteit c .g .v. verkeer ~gra'Ciacb bedr. 
tlil 

(l41000,00, 396300.00) - t.1~2400,00, 396700,00) 

Wil op 25- 10- 2006 
ffil op 2S-l0- 200G 
GeoAlr Vl.U 

GemiddclC:S 
2006 
3 

25-10-2006 9:02:32 



Luchtkwaliteitsonderzoek 
Van de Veldenweg 4, Diessen 

MOdel:Luc..'ltkwaliteit t.g.v. verkeer ci~rariach :oe~. 
u~jst van wegon, voor rekenmethode Luchcve.TVU.iling - CAR t: 

Nr A.ancal-1.V 

1 Sl, 30 

Geoair Vl. 41 

Aantal-ZV Aantal-CO tr.wn:a L 

0 

M&A Milieuadviesbureau BV 
Cktober 2006 

0 

25-10-2006 9:01:56 



Van de Veldenwe~1 4, Diessen 
Model: Luchtkwa1f1eit t.g.v. verkeer agrarisch bedr. (Referentiejaar. 2006) 

Id Omschn]ving Jaargem. Ccnc. Avg.bkgr. # Ovsehr. plandrempel 
Unks Rech ts Unks Rech ts 

Veldenw Van de Veldenw 21 00 o.oo 000 

Geoair V1 .41 

# OVschr. grenS\iYaarde 
Un ks Rech ts 
000 000 

M&A Milieuadviesbureau BV 
Stof: Stikstofdioxide (N02) 

OVschr. plan? Ovschr. grens? 
links Rech ts Un ks Rech ts 

Nee Nea Nee Nee 

25 ol<tober 2006, 08:59 uur biz. 1 



Van de Veldenweg 4, Diessen 
Model: LUchtkwaliteit t g.v. verkeer agrarisch beclr. (Referentiejaar: 2006) 

Id Omsc!m]ving Jaargem. Cone. Avg.bkgr. 
Unks Rech ts 

Veldenw Van de Veldenwe 25,53 25,53 25,50 

Geoair V1 .41 

# Ovsehr. plan<Jrempel 
Links Rechts 
21,00 2J ,OO 

M&A Milieuadviesbureau BV 
Stof: Kleine deeltjes (PM10} met zeezout corr. van 3[ug/m3) 

# Ovschr. grenswaarde Ovschr. plan? Ovschr. grens? 
Unks Rechts Unks Rech ts Unks RJ3chts 
Z1 00 21 00 Nee Nee Nee Nee 

25 oktober 2006, 09:00 uur biz. 1 



Van de Veldenweg 4, Dlessen 
Model: Luchtkwaliteit. t.g.v. ver1<eer agrarisch bedr. (Referentiejaar: 2006) 

Id Omschrijv/ng Jaargem. Cone. 
Un ks Rech ts 

Veldenwe Van de Velden 030 0 30 

Geoair V1 .41 

Avg.bkgr. Ovschr. grens? 
Unks Rech ts 

030 Nee Nee 

M&A Milieuadviesbureau BY 
Stof: Benzo{a}pyreen (BaP) 

25 oktober 2006, 09:00 uur biz. 1 



Van de Veldenweg 4, Diessen 
Model: Luchtkwallteit t.g.v. verkeer agrarisch bedr. (Referentiejaar: 2006) 

Id Omschrijving Jeargem. Cone. 
Unks Rech ts 

Veldenw Van de Veldenw 0,70 0.70 

Geoair V1.41 

Avg.bkgr. Ovschr. plan? 
Unks Rech ts 

0,70 Nee Nee 

Ovschr. grens? 
Links Recl1ts 
Nee Nee 

M&A Milieuadviesbu.reau BV 
Stof: Benzeen (Benzeen) 

25 oktober 2006, 09:00 uur biz. 1 



Van de Veldenwe<J 4, Diessen 
Model: Luchtkwaliteit Lg.v. verkeer agrarisch bedr. (Referentiejaar: 2006) 

Id Omschrijving 98 pen::. 8 uurgem. 
Un ks Rechts 

Veldenw Van de Veldenwe 575 5~ 575.51 

GeoairV1.41 

Avg.bkgr. Ovschr. grens? 
Unl<s Rech ts 

574 70 Nee Nee 

M&A Milieuadviesbureau BV 
Stof: Carbonmonoxrde (CO-p98) 

25 o'<tober 2006, 09:01 uur blz. 1 



Van de Veldenweg 4, Diessen 
Model: Luchtkwaliteit t.g.v. verkeer agrarlsch bedr. (Referentiejaar: 2006) 

Id Omschn]ving Jaargem. Cone. Avg.bkgr. 
Links Rech ts 

Veldenw Van de Veldenw 1,80 1 80 1,80 

Geoair V1 .41 

# Ovschr. plandrempet # Ovschr. grenswaarde 
Links Rech ts Links Rech ts 
0,00 0,00 0,00 0,00 

M&A Milieuadviesbureau BV 
Stof: Zwaveldioxide (502) 

Ovschr. plan? Ovschr. grens? 
Unks Rech ts Unks Rech ts 
Nee Nee Nee Nee 

25 oktober 2006, 09:01 uur biz. 1 



Luchtkwalice~tscnderzoek 
van de Veldenweg 4, Diessen 

Model~Luchtkvr.11.tteit t.9.v. verkeer agra.riech bedr. 
Liju van Wegen voor :reY.enmetllode Luchi:vervuil i.nS - CAa !I 

Nr ld Omsohrijving 

1 V!!lcenweg Vall de Ve~ldenweg 

Geoair Vl. 41 

Snelheidsi:ldic~tie 

Doorstr01neI.ld stadsv~lteer 

M&A Milieuadviesbureau BV 
Oktober 2006 

Wegt:ype b Open gebied 

25-i0-2006 9:01:56 



Luchtkwaliteitsonderzoek 
Van de Ve1.denweg 4, Diessen 

M~l:Lu,elltkwalite:it t:.g.v. ve.rJteer ng;t'arisch bedr. 
L1j$t van Wege:i, voor rekecmechode Lucllt~rvuiling - c.:<R II 

M&A Milieuadviesbureau BV 
Okcobe.r 2006 

Nr Somec ~~s ~ weg Parkeerl:>ew Afst , L A.fst . R N02 Bronl N02 Bron.2 PHlO Bronl £1Ml0 Bronl tnvoe.rtype lnte:isite.it tLV 

1 Geeri c! wail:.ig t>,OO G,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0 , 00 Verdeling 60,00 ~G,?O 

Geoair v1. 41 25-10-2006 9:01:56 



Van de Valdcnweg 4, Dlessen M & A Milieuadvicsbureau BY 

Bijlage 6: Emissiegegevens Alterra-rapport 682 

18 



T abel 1. Emisdifar:toren wor respirabe! rtof ( == PM5) m PM 10 11it JfaUetr irt de Nedtrlandu veeho11derij en 
bijbthorende emissies wor het jaor 1998. 13rrmnm: :eft teklt 

Dierategorie 

Rundvee 
Melkkoeien 
Grnpsllll 
Llgbo11enstal 
J ongvee fokkecij 
Stalvleeevee 
Zoogkocien 
Vle~s~y_etC!? 
Vark1ms 
VleeSVllckens 
Fokzeugcn 
G11ste/ dtagende 
ze'IJgen 
Bi~. ,,,, __ 
Pluimvee 
Legpluimvee 
Sc:haa:clstal 
Mestbandbatterij 
V!~e.sPluis:i:ve~. 
Totaal genemal 

vervolg ubcl 1 

DletQ.tegocic 

RtindVt:e 
Melkkoeien 
Grupstd 
Ligboxenstul 
Jongvee fokkcrij 
Stalvleesvee 
Zoogkoeicn 
Vlees~v~ 
Varkens 
Vleesvarkeos 
Fokzeugen 
Guste/ dmgende 
zcugen 
Bjgge~ ..... 
Pluimvee 
Legpluimvee 
Scha~celstal 

Mestbandb11.ttedj 

Yl~~!P.~~yi:c: 
Totaal generaal 

PMS 
Aantal dieten Resp emissie 

Mg/~.ll!f 'Per 

1.610.630 

1.450.386 

11,0 
15,6 

416.659 23,8 
165.570 
7~ g.,~91.. .• - ~i3 .. ' 

6.591.216 
1.760.154 

52700.287 
27.404.149 
25.296.138 
53.477.941 

6,9 

6,4 

. 3,}, .. 

Em.fac:t 
G:;/~P./it 

94 

31 
208 

94 
46 

60 
132 

20 
1,2 
14 

Emissie Emissie 
, • ,t?q.J~:a-;.t . ~. , ... J~ ja~:~ 

331,30 
151,40 

44,96 
86,67 
15,56 

-- ~.~?.! 

395,47 
232,34 

548,08 
30,36 

_ ?48&9 

627,82 

1327.13 

221;!6,24 

Concentr.ttie in mg m·3 PM10 
Tocaal Resp llcsp/totul Emissie Em.fnc:l Emissie Emissie 

irtof ~to( _ __ ..• . .• _Mg/~11~L~C£ .. _9,t/..~P..tJ::. _,,_r~!'!.i~.1 . ... ~£~11£''. . 
938,19 

297 478,36 
0,34 0,05 0,147 33,7 
0,14 0,02 0,143 49,1 

98 142,14 
0,37 0,07 0,189 56,G 496 206,66 

224 37,09 ' 
O,?.~ .~J!.?..~- , .... , .. ...QJ.~O __ .. ·- !.!~ .. ..,,tQL~ ..... J3.,9,1 . ., ... - .... ~ .. .--

3099,87 
2,B 0,25 0,089 34,8 305 2010,33 

619 1089,54 
1, t 0,12 0,109 26,4 

~!~ _..Q,~Q . ,. .. - - 01Q.~- -- .... __ )_~,~ - sis(32-

8,4 1,25 0,149 7,0 61 1671,65 
0,68 0,07 0,103 0,6 5,4 136,60 
J!,8 ••• .!.J.1. -·-· -.~097 7,L _. 65 ..31'!.~J07 

9322,.37 

Alteua-rnpport 682 30 



Diertabel met emissies van fijn stof 

Categorie Rav Omschrijving Emissle 
aram/dier/uur 

A1.1 melkkoeien in grupstal 0 0337000 
A1.2 tlm A1.6- liaboxenstal melkkoeien in ligboxenstal 0,0491000 
A12 l/m A1.6 -ootsta1 melkkoeien In potstal 0,0245500 
A2. zoogkoeien/vleesvee 0,0255710 
A2. - ootstal zoogkoelenNleesve.e in potstal 0,0127855 
A3 ongvee . 0.011 1870 
A4.A5 vleeskalveren 0,0119000 
A6 vleesstieren 0,0566000 
AS-potstal - vleesstieren in potstal 0,0283000 
A7 - ligboxenstal fokstieren in liaboxenstal 0.0491000 
A7 • potstal fokstieren in potstal 0,0245500 
01.1.1t/m01.1 .8, 01.1.11!Im01.1.13,_01.1.15 oesoeende bia!len 0,0168000 
0 1.1.1 !Im 01.1.a. 01.1 .11 l/m 01.1.13. 01 .1.15 -met klJnstslof/s\alen rooster qesoeende biaaen met kunststof/stalen rooster 0.0084000 
01.1.9, 01.1. 10, 0 1.1.14 - metluchtwasser aesoeende biaoen met luchtwa~:ser 0,0016800 
01 .2.1 t/m 01 .2.9, 01 .2.12 !Im 01 .2.14, 01 .2.16. 01 .2.17 kraamzeuaen 0,0706620 
01 .2.1 t/m 01.2.9, 01.2.12 !Im 01.2.14,01.2.16, 01.2.17 - metkunststortstaten rooster kraamzeuaen met kunststoflstaten rooster 0,0353310 
0 .1.2:10, 01.2.11, 01.2.15 -met lucfltwasser kraamzeu.oen met luchtwasser 0,0070662 
01.3.1t/m01.3.5. 01.3.8, Di.3.9, 01.3.12, 01.3.13 guste/draaende zeUQen 0,0264000 
01.3.1!Im01,3.5, 01 .3.8. 01.3.9, 01.3.12. 01.3.13.- metkunststof/stalen rooster gusle/dragende zeugen met kunststof/stalen rooster 0,0132000 
01.3.6, 01 .3.7. 01.3.11 - met luchtwasser guste/dragende zeuaen met luchtwasser 0,0026400 
D1 .3.10 - in strostal guste/dragende zeugen in stroS1:at 0.0132000 
02.1 t/m 0 2.3 - met luchtwasser dekberen met luchtwasser 0,0070662 
02.4 dekberen 0,0706620 
02.4 - met kunstslof/stalen rooster dekberen met lrunststof/stalen rnoster 0,0353310 
03. 1, 03.2.1t/m03.2.7, 0 3.2.10 Vm 03 .. 2.13, 03.3.1. 03.3.2, 03.4 vleesvarkenstopfokzeugen 0,0348000 
03.1, 03.2.1 l/m 03.2.7. 0 3.2.10 !Im 03.2.13, 03.3.1. 03.3.2, 03.4 - met kunststof/stafen rooster vleesvarkens/opfokzeugen met kunststof/stalen rooster 0,0174000 
03.2.8, 03.2.9, 03.2 .. 14 - met luchtwasser vleesvarkens/opfokzeugen met luchtwasser 0,0034800 
E1.1 !Im E1.S.1, E1 .5.2. Ei 6. E1.10, E2.1 t/m E2.5.1. E2.5.2. E2.5.5, E2.6. E2.13 batterijpluimvee. 0,0006000 
E1.5.3 E1.5.4. E2.5.3, E2.5.4- met luchtwasser batterfipluimvee met tuchtwasser 0,0000600 
E1.7. E1.8. E1.11, E2.7 t/m E2.9 E2.11, E2.12. E2. 14 scharrelpluimvee 0.0070000 
E1 .9. E2. 10 - met luchtwasser scharrelpluimvee met luchtwasser 0,0007000 
E3. E4.1 Um E4..5. E4.7 vleespfulmvee 0,0075000 
E4.6 - met luchtwasser vteesptuimvee met tuchtwasser 0,0007500 
ES.11/m E5.3, E5.5, ES.6 llleeskuikens 0,0075000 
ES.4 - met luchtwasser vleeskuikens met luchtwasser 0,0007500 
F1 t/m F3, F4.1, F4.3. F4.4 kalkoenen 0,0075000 
F4.2 • met luchtwasser k:afkoenen met luchtwasser 0,0007500 
G eenden 0,0070000 
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