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SAMENVATTING

"Het Anker" is een onafhankelijke legkuikenbroederij, gevestigd te Oehten. Het famiJiebedrijfis in

1967 opgericht en is in de loop van ongeveer 40 jaar uitgegroeid tot een toonaangevende speIer in de

markt van eendagskuikens en jonge hennen voor de eiersector.

Door athemers te voorzien van vitale eendagskuikens en/of gezonde uniforme jonge hennen, wordt er

getraeht een goede basis te vormen voor een optimale legpluimveehouderij.

Ecn consequente invulling van een breed doorgevoerde kwaliteitsaanpak, in combinatie met een

persoonlijke klanten benadering, heeft geleid tot een continue groei van de omzet.

Het Anker heeft een eigen kuikenbroederij te Oehten. De huidige capacitcit is toereikcnd am 2 maal

per week ca. 100.000 henkuikens afte leveren, zodat elke gewenste partijgrootte leverbaar is. Door de

opeenvolgende moderniseringen is de broederij ingericht volgens de laatste eisen op het gebied van

hygiene, besturingsteehniek en arbeidsomstandigheden. De broedeieren zijn grotendeels afkomstig

van ouderdierbedrijven die gelieerd zijn aan de broederij. Om maximale keuzevrijheid van het ras, te

bieden aan de afnemers, heeft "Het Anker" een netwerk voor de broedeivoorziening van alle in

Nederland gangbare rassen. Ook voor deze aanvoer gelden dezelfde stringente veterinaire eisen.

De eendagskuikens die de broederij verlaten gaan deels naar de opfokbedrijven van "Het Anker' in

Nederland. Een ander deel is bestemd voor kuikenklanten terwijl er ook een deel geexporteerd wordt.

In Nieuwleusen bevindt zich zo'n opfokbedrijf. Vanwege toekomstige nieuwbouw van de bebouwde

kom van Nieuwleusen moet het bedrijfverplaatsen. Hiertoe is een nieuwe locatie gezocht. De beoogde

nicuwe locatie bevindt zieh aan de Nieuwendijk te Nieuwleusen.

De diercategorie opfokhennen voorziet in de eerste levensfase van de legkip. Nadat de eieren zijn

uitgekomen bij de broederij worden de kuikens vervoerd naar het opfokbedrijf. Daar krijgen ze

speciale kuikenvoeding en ontwikkelen ze zieh tot jonge leghennen. Op een leeftijd van 17 weken

worden de hennen afgevoerd naar een bedrijfwaar ze eieren zullen gaan leggen.

In de beoogde bedrijfssituatie worden de opfokhennen gehuisvest in drie identieke volierestallen. De

stallen zijn ongeveer 25 meter breed en 75 meter lang (zie bijlage 16). Totaal kunnen er in elke stal

51.000 opfokhennen worden gehuisvest, totaal worden er dus 153.000 opfokhennen aangevraagd. De

stallen zullen voldoen aan de nieuwstc welzijnseisen en emissie-eisen.

Ze voldoen aan de besehrijving van de systcemeisen van 14 mei 2007, Rav-nummer E 1.8.2. Tevens

wordt er een gesloten mestopslag gerealiseerd. De vaste, gedroogde pluimveemest wordt in een loads

opgeslagen. Daarnaast zal binnen het bedrijfveevoeder worden opgeslagen en zullen er 4 paarden

worden gehouden.

Na reaIisatie van de gewenste bedrijfssituatie is er sprake van een duurzame pIuimveehouderij, die

voldoet aan aile (agrarisehe) wet- en regelgeving.

Mijicllcffcctrapportnge "I-let Anker" V.O.F. Nictlwcndijk ong. te Nicllw!cuscn
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In de MER zijn vervolgens, na een inleiding, de beslllitvorming, de relevante wet- en regelgeving, de

hllidige situatie en miliellstand, de welzijnsaspeeten en de gewenste bedrijfsvoering uitgebreid en

gedetailleerd beschreven.

Alternatieven
Om te komcn tot aeccptabele situatie op zowel milieuteehniseh, welzijnsteehnisch en

bedrijfseeonomiseh gebied zijn een aantal alternatieve bedrijfssitllaties vergeleken. l-liertoc zijn 3

versies van het voorkeursalternatief en een meest miliellvricndelijk alternatief (MMA) uitgewerkt.

Daamaast is als lIitgangspllnt gehanteerd dat bij aile drie alternatieven de bedrijfsvoering en de

gewenste bedrijfsopzet / voorgenomen aetiviteit (in aard en omvang) vergelijkbaar blijft.

Voorkellrsalternatie(
Binnen het voorkellrsalternatief is het opfokvoliere-hllisvestingssysteem beoordeeld in combinatie met

versehillende nageschakelde teehnieken en mestbandbelllchting. In het voorkeursalternatief is een

optimale eombinatie gemaakt tussen het gewenst aantal dieren, bedrijfseeonomisehe motieven en de

milieuteehnisehe mogelijkheden. Aanvankelijk was het gewenste voorkeursalternatief het

volierestalsysteem, E 1.8.1, in combinatie met de gesloten opslag van pluimveemest. Het resultaat van

het onderzoek en de gemaakte afWegingen is dat in de beoogde bedrijfssitllatie aile stallen emissieann

uitgevoerd zullen worden met E 1.8.2 (Rav).

Bij ammoniakemissiebeperking gaat de voorkeur uit naar brongerichte maatregelen, dat wil zcggen dat

de pluimveemest op de mestbanden eontinue wordt bellleht en zodoende direet wordt gedroogd.

Hierdoor wordt de ammoniakemissie vanuit de stallen sterk verminderd.

Binnen dit alternatief worden de opfokhennen in 3 nieuwe stallen gehouden in een voliere

opfokhuisvesting (Rav E 1.8.2). Per m' bruikbaar leefoppervlakte worden in de stal maximaal 16

opfokhennen opgezet.

In dit stalsysteem bestaat minimaaI65-70% van de leefoppervlakte uit een roostervloer. Deze

roostervloer dient minimaal te worden uitgevoerd in twee etages. Onder de roostervloeren worden

mestbanden geinstalleerd, zodat de geprocluceerde pluimveemest afgevoerd kan worden naar de

mestopslag. De pluimveemest op de banden wordt continu belueht met 0,3 m3 1ueht/dier/ uur van

minimaal 20 'c. De mest op de mestbanden dient op het moment van afdraaien minima'll een

drogestofgehalte te hebben van 50%.

De ammoniakemissie vanuit dit opfokstalsysteem voor leghennen bedraagt 0,030 kilogram NI-I) per

dierplaats per jaar. Deze emissiewaarde is verhoudingsgewijs vastgestcld door middel van een

vergelijking met hetzelfde huisvestingssysteem voor leghennen, zoals hierboven bedoeld. Voor de

langdurige opslag van de gedroogde pluimveemest in een gesloten mestopslag moet een additionele

ammoniakemissie worden gerekend van 0,030 kilogram NIh per dierplaats per jaar.

Meest milieuvriendelijke alternatie(
Een verplieht item bij een MER is de besehrijving van het meest milieuvriendelijke alternatief. Het

meest milieuvriendelijke altematief (MMA) moet uitgaan van de beste bestaande mogelijkheden ter

beschenning en/ofverbetering van het milieu. Het MMA heef! dan ook met name betrekking op de

-----------------------------..:O;- -c;;---,-----Milicueffcclrapp0l1age "Bel Anker" V.a.F. Nieuwcnclijk (lng. Ie Nicuwlcuscn 2
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aspecten geur en ammoniak en de reductie van deze emissies. Het onderzochte MMA bctreft situatie

waarbij aile opfokvolierestallen zouden worden uitgevoerd met een chemisch luchtwassysteem (E 1.9,

Rav).

Belangrijkste effecten voor het milieu als gevolg van de alternatieven
Hieronder voigt een kort overzicht van de relevante en maatgevende (milieu)effecten als gevolg van
de besehreven alternatieven:

Ammoniak vs. gebiedsbesclterming

De uitstoot van de ammoniak afl<omstig van het (toekomstige) opfokhennenbedrijfkan schadelijke

effecten veroorzaken op een "kwetsbare gebied", als bedoeld in de Way of op de bedoelde speciale

beschermingsgebieden (zoals Nbw-gebieden of Natura 2000). In de onderstaande tabel is de

ammoniakemissie en de afstand tot de verschillende beschermingsgebieden (Natura-2000)

weergegeven.

Bestaande " MMAzonder
situatie

: 'yKA I VKAII VKA III
. mestopslag

Emissie (in kg NH, ) 5.040,0 12.240,0 9.180,0 9.180,0 2.601

Afstand tot kwetsbaar
3,4 km 4,5 km* 4,5 km* 4,5 km* 4,5 km*

gebied binnen HIS

Afstand tot Vogel-
ca. 9 km ca. 4,3 km ca. 4,3 km ca. 4,3 km ca. 4,3 km

richtlijngebied

Afstand tot Habitat-
ca. 9 km ca. 4,3 kIll ca. 4,3 km ca. 4,3 km ca. 4,3 km

richtlijngebied
..* ])It betreft een gebledJe «< 50 hectare) dat IS gelegen ten oosten van Hasselt aan de Hasselterweg.ln de nablJe

toekomst kan, in de z.in van de Way, een gebied als kwetsbaar worden aangemerkt indien het > 50 ha. Het dichtst
bijgelcgen kwetsbaar gebied met een omvang groter dan 50 hectare, "Boswachterij Staphorst", lig! op ruim 8
kilometer afstand van de beoogde bedrijfslocatie.

Uit bovenstaande blijkt dat in al de genoemde gevallen de afstand tot een te beschermen gebied ruim

meer dan 3.000 meter bedraagt. De ammoniakemissie in geval van het MMA ligt lager dan in geval

van de andere scenario's. Dit houdt overigens voor het overgrote deel rechtstreeks verband mct hct

ontbreken, in dit scenario, van cen nageschakclde tcchniek om de mest verder te drogen en daarna op

"' te slaan. Het niet verder drogon en kunncn opslaan van de mest is bedrijfstechnisch erg onwenselijk.

De bedoelde langere opslag maakt de noodzakelijke flexibilitcit in het afvoermoment mogelijk.

l-lierdoor kan betcr worden ingespeeld op perioden waarin de vraag naar most groot is. Om de

eventuele milicugevolgen van de langdurige mestopslag (in een gesloten loods), zo veeI mogelijk te

beperken, is binnen het VKA III gekozen voor cen stalsysteem waarbij de mest droger worth

afgedraaid. Binnen dit alternatiefwordt de pluimveemest op de mestbanden namelijk eontinu belucht

met 0,3 m3/dierluur. Hierdoor neemt de Nl-l3-cmissie vanuit het volicrestalsysteem afvan 0,05 tot 0,03

kg NH3 per dierplaats per jaar.

In aile onderzochte situaties is de afstand tusscn een "kwetsbaar" gcbied of een speciaal

besehermingsgebied en het beoogde bedrijf grotcr dan 3.000 meter. Vanwege deze grote afstand zal in

MiJicueffcctrnpportagc "Bet Anker" V.O.F. Nicllwendijk ong. tc Nicuwleuscn 3
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geen van de situaties/ alternatieven, ter plaatse van een kwetsbaar gebied of speciaal

beschermingsgebied sprak zijn van een mectbaar, significant, negatief effect.

Een eventuele vergunning in het kadcr van de Natuurbeschermingswet 1998 (gebiedsbeschenning) zal

zander meer verJeend kunncn worden. Dit onder meer omdat de extra depositiebijdrage ten gevolge

van de gewenste activiteit op cnig, speciaal beschermingsgebied vcr onder de drempelwaarde, zijnde

5 % van de kritische depositie, blijft.

Soortenbescherming (Flora- ell faunawet)
Door de bouwwerkzaamheden op de beoogde locatie worden geen beschermde soortcn als bedoeld in

de Flora- en Faunawet verstoord. Met betrekking tot deze bouwwerkzaamhcden wordt dcrhalve gcen

ontheffing in het kader van de FF-wet noodzakelijk geacht.

Overigens kan niet volledig worden uitgesloten dat op enige afstand van de beoogde bedrijfslocatie

enkele FF-wetsoorten (zoals de Waterspitsmuis, de Bittervoorn, de Kleine en Grote modderkruiper)

voorkomen. Zodoende is voor het in werking brengen van het bedrijf mogelijk ontheffing nodig in het

kader van de FF-wet. Overigens is op het moment van onderzoek niets gebleken van een mogelijke

aanwezigheid van de bedoelde FF-wet-soorten in de omgeving van de beoogde bedrijfslocatie.

Beste beschikbare teclmieken
De beoogde bedrijfssituatie valt, qua aard en omvang, onder de werkingsfeer van de IPPC. Op basis

van de IPPC-richtlijn dient te worden beoordeeld of in de gewenste situatie de "best beschikbare

technieken" (BBT)' worden toegepast. In de bij de IPPC behorende BREF' zijn voor de diereategorie

"opfokhennen" geen minimumeisen opgenomen waaraan stalsystemen voor deze diercategorie moeten

voldoen.

Daarnaast is er getoetst aan het (ontwerp) Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij. Hierin

zijn maximale emissiewaarden opgenomen waaraan stalsystemen (in de nabije toekomst) moeten

voIdoen.

" , Bestaande ' , . " . ,,'7- "'") , o - '.- j MMAzonder
VI<lA 1/ VKAII;;'",-. VKA III

situatie " ;::,

-
. mestopslag, j

Emissiefactor
0,170 en 0,05 0,05 0,05 0,03 0,017

stalsysteem (kg pdp)*
Extra factor na-

0,03 0,01n.Y.t. 0,03 n.v.t.
geschakelde techniek'
Maximale emissie

niet vaslgesteld niet vastgesteld niet vastgestcld niet vastgesteld niet vastgesteld
Besluit huisvesting**

* cmlSSlcfactor m kg per Jaar zoals beschrcvcn lJ1 de Rav per dlcrplaats (pdp).
** MaximaJe emissiewaarde zoals opgenomen in het Besluit ammoniakemissie huisvesting Ycehouderij

J BAT = Best Available Techniques = Best Beschikbare Tcchnickcn (BBT)
2 BREF = Best Available Techniques reference document, cen Europces document, gcprcscntecrd in 2002, waarin alle
bcschikbarc huisvestingsystcrncn voor de intcnsicvc vcchoudcrij worden omschrcvcn en waarin wordl aangcgcven wat als
best bcschikbare tcchnick kan worden bcschouwd

Milicucffcctrapportage "Het Anker" V.a.F. Nic\lwcndijk ong. te Nieuwlcusen 4
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In het (ontwerp)Besluit huisvesting is voor de diereategorie Qp'fokhennen (tot 18 weken) slechts een

maximale emissiefactor opgenomen voor dieren in een batterijhuisvesting. Voor opfokhennen in niet

batterijhuisvcsting (zoals hier voliere) is in het huidige (ontwerp)Besluit huisvesting geen maximale

emissiewaarde opgenomen.

GenT

Met betrekking tot het aspect "geur" is er getoetst aan de Wet geurhinder en veehouderij. Deze wet is

sinds I januari 2007 het nieuwe beoordelingskader voor geur.

Geuremissie
In de onderstaande tabel is de invloed van de verschilJende situaties weergegeven op het aspect geur

en de omgeving.

De ill de tabel gehanteerde omrekenfactoren zIJn gebaseerd op blj1age 1 van de Regelmg geurhmder en veehoudenj
(Rgv).

Bestaande ,
VKAI VKAII .. VKA III 'MMA

situatie '. . - '.

Odourunits I dier 0,18 0,18 0,18 0,18 0,13

Geuremissie (ou/s) 8.640 27.540 27.540 27.540 19.890
.. .. ..

Geurbelasting
Geuremissie kan leiden tot geurbelasting op voor geurgevoelige objccten. In onderstaande tabel is

voor zowel de bestaande, als voor de beoogde locatie, de geurbelasting weergegeven 012 het, voor die

situatie, dichtst bijgelegen geurgevoelig object. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de

geurgevoclige objecten binnen en buiten de bebouwde kom.

Norm Bestaande ,- "0)
.

-. VKAI
..

VKAII"~ VKA III MMA
(~ulm3) •Geurbelasting (oul m3

) situatie' , . .
012 dichtst bijgelegen
object binnen bebouwde 2,0 0,4* nihil nihil nihil nihil

kom
012 dichtst bijgelegen
object buiten bebouwde 8,0 3,2 4,0 4,0 4,0 2,9

kom
* IndJcn de toekomstlge woonbebouwmg van N1Cuw]clIsen oprukt Ilchtmg de BouwhUlsweg, dan oeemt de
geurbelasting in de bcstaande vcrgunde bedrijfssituatie op het dichtst bijgeJegen gcurgevoelig object toe tot circa
3,7oulm'.

Door de voorgcnomen bedrijfsverplaatsing neemt de afstand ten opziehte van geurgevoelige objeeten

toe. Hierdoor wordt, ondanks de beoogde bedrijfsvergroting op de nieuwe locatie, in de gewenste

situatie, ruimsehoots voldaan aan wettelijke normen voor de geurbelasting.

Milicucffectr<lpportagc "Bet Anker" V.a.F. Nicuwcndijk ong. Ie Nicuw]cllscn 5
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Financiele gevolgen
In onderstaande tabel zijn de bijkomende extra investerings,- en jaarlijkse exploitatiekosten

weergegeven voor de verschillende bedrijfssituatie ten opziehte van het VKA 1.

" VKA-I VKA-H VKA-III " MMA: .,\
~-;,~'.-l-'"\')' ~~v .-;" /<,'~ :,,':?\'£.,~/{"'J·~

- , - "
-,' ,~, <~ 'c - -

,,~0, ,,"A ,
), ;).$ :,~:~ "'~}'

; )v<~ ,'" ~ " ,

ExtTa kosten t.o.v. VKA-I
- Installatiekosten (E) 0 606.900 151.725 566.100

- Energiekosten per jaar 0 7.650 10.710 37.500 I)

0
----

- J3m"kosten 2) 87.210 27.540 133.110
1) ExploltClllekosten Iuchtwasser: energle + aftet spuzwater
2) Rente, afschrijving en onderhoud + exploitatiekosten.

Het MMA is, vanwege de hoogste investerings- en jaarlijkse exploitatiekosten, het duurste alternatief.

Het aanvankelijke voorkeursalternatief (E 1.8.1, Rav) is veruit het goedkoopste alternatief. Hoewel dit

aanvankelijke voorkeursalternatief(E 1.8.1, Rav) reeds kan voldoen aan het gestelde in de huidige

(agrarisehe)wet- en regelgeving, kan tegen relatieflage investerings- en Uaarlijkse) exploitatiekosten

de NH3-emissiefaetor vanuit de volierestallen worden teruggebracht van 0,05 tot 0,03 kg NH3 per

dierplaats per jaar.

Luclztkwaliteit
Zoals blijkt uit het Juchtkwaliteitonderzoek (bijlage 11) kan er ter hoogte van de beoordelinglocaties,

bij toepassing van een van de voorkeursalternatieven, worden voldaan aan de grenswaarden zoals deze

zijn opgcnomen in het Besluit luchtkwaliteit 2005.

Vergelijking tussen de verschillende voorkeursalternatieven lever! een extra voordeel op voor VKA III

ten opzichte van VKA 1 cn II.

Theoretisch kan door toepassing van chemische luchtwassers de uitstoot van (fijn)stofverder worden

teruggebracht. Echter het toepassen van chemische luchtwassers brengt extra milieunadelen met zich

mee, zoals de verhoging van het elektriciteitsverbruik (drukopbouw over wasserpakket), extra

onderhoud wassers en extra (gevaarlijke) transporten voor de aanvoer van zwavelzuur en afvoer van

spuiwater.

Arclzeologie en Eodem
Vit de archeologische quickscan (bijlage 13) blijkt dat er op de beoogde bedrijfsloeatie geen

verhoogde kans is om archeologische waarden aan te treffen. Voor een nadere onderzoeksverplichting

ten aanzicn van het aspect archeologie bestaat geen aanleiding..

Vit het verkennend bodemonderzoek (bijlage 12) blijkt dat zich op de beoogde bedrijfslocatie geen

verhoogde concentraties voordocn in de bodem. 1n het grondwater wordt tel' plaatse van de peilbllizen

een lichte verhoging aangetroffen van de concentratie chroom. lIierbij wordt de streefwaardc

overschreden. Echter de bijbchorende tussenwaarde wordt rllimsehoots onderschreden. Gesproken

wordt over een licht verhoogd achtergrondniveau. Dc eonclllsie is dat de bodemkwaliteit op de

onderzoekslocatie gcen aanleiding geeft voor de uitvocring van een naderonderzoek. De

onderzoeksresllltaten vormen geen belemmering voor de gcwenste bouwactiviteiten.
Milicucffcctrapportngc "I-let Anker" V.a.F. Nicuwcndijk ong. tc Nicuwlcuscn 6
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Aan te vragen betlrijfssituatie

In het MER is het voorkeursalternatief (3 varianten) vergeleken met de situatie op de huidige locatie

en een Meest Milieuvriendelijk alternatief.

Nu de aanleiding van deze milieueffectrappOliage, juist het verplaatsen van het huidige bedrijf aan de

Bouwhuis 33 te Nieuwleusen betreft, is uitbreiding op de huidige bedrijfslocatie niet wenselijk en

daarmee niet aan de orde.

Aan toepassing van het MMA kleven in vergelijking met de VKA's een aantal grote bezwaren.

Voorbeelden hiervan zijn de financiele bezwaren (forse extra investerings-, exploitatie- en jaarlijkse

kosten), extra energiegebruik en extra (gevaarlijke) transporten voor de aanvoer van zwavelzuur en

afvoer van spuiwater.

Binnen de drie beschreven voorkeursalternatieven wordt naar aanleiding van dit MER-rapport door

I-let Anker gekozen voor het alternatief met volierehuisvesting voor opfokhennen waarbij minimaal

65-70 % van de leefi·uimte uit rooster bestaat (E 1.8.2, Rav). Hoewel het aanvankelijke

voorkeursalternatief(E 1.8.1, Rav) kan voldoen aan het gestelde in de huidige (agrarische)wet- en

regelgeving, kan tegen relatieflage investerings- en (jaarlijkse) exploitatiekosten de NH3-emissiefactor

vanuit de volierestallen worden teruggebracht van 0,05 tot 0,03 kg NH3 per dierplaats per jaar.

Door het, in relatie tot de totale leefruimte, hoge percentage roostervloer, kan de pluimveemest goed

worden opgevangen op de onder de roosters geplaatste mestbanden. Bijkomend groot voordeel van dit

systeem, ten opzichte van de andere 2 VKA's, is dat de opgevangen pluimveemest op mestbanden

wordt belucht met 0,3 m' lucht/dier/uur. ]-]ierdoor is het mogelijk de pluimveemest goed te drogen tot

een drogestofgehalte va.n minimaal 50 %, voordat het wordt afgedraaid naar de gesloten mestopslag.

De totale ammoniakuitstoot daalt hierdoor 3.060 kg N]-I, per jaar ten opzichte van het aanvankelijk

gewenste stalsysteem VKA 1.

Voar het stalsysteem, met mestbeluchting (E 1.8.2, Rav) en gesloten opslag van gedroogde

pluimveemest wordt dan ook vergunning in het kader van de Wet milieubeheer aangevraagd.

Leemten
Over nagenoeg aile (Illilieu)aspeeten is voldoende informatie beschikbaar. In het MER zijn verder dan

ook geen (relevante) kennisleelllten aan het licht gekomen. Wat mogelijk in de toekomst een rol kan

gaan spelen is dat, door verdere ontwikkeling van het chemisehe of biologisehe luchtwassysteelll, deze

beter toepasbaar worden voor speeifiek de pluimveehouderij. Eehter op dit moment liggen de kosten

van invcstering, exploitatie en onderhoud voor juist pJuimvcebcdrijven cen stuk hogcr dan andere

emissiebeperkende Illaatregelen, zoals mestband beluchting.

Milicucffectrapportagc "Bet Anker" V.O.F. Nicuwcndijk ong. te NicuwJcuscn 7
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1. PROJECTGEGEVENS

Aigemene gegevens initiatiefnemer:
"Het Anker" V.O.F.
De heer K. Vroegindeweij
Postbus 79
4050 EB Ochten
Tel. 0344-641349
Fax. 0344-643494
E-mail: keesvroegindeweij@hetankerbv.n1

Gegevens locatie:
- locatie:
- kadastrale ligging:

Nieuwendijk ongenummerd te Nieuwleusen
Gemeente Nieuwleusen, Sectie N, Nurnmer 121

Activiteit:
Het oprichten van een opfokhennenhouderij.

Categorie MER-besluit:
Categorie C.14

Bevoegd Gezag
College van Burgemeester en Wethouders van Dalfsen
Postbus 35
7720 AA DALFSEN

Besluit
Het besluit omvat het verlenen van de gevraagde vergunning op grond van artikel 8.4 van de Wet
milieubeheer.

Samenstelling van de werkgroep van MER-commissie:
Ohr. ir. N.G. Ketting voorzitter
Dhr. drs. C.A. Balduk secretaris
Dhr. ing. M. Pijnenburg deskundige
Dhr. ing. H.H. Ellen deskundige

Procedure MER
Startnotitie opgesteld:
Kennisgeving startnotitie:
Richtlijnadvies uitgebracht:

onderteken~

De heer K. Vroegindeweij

16 augustus 2006
20 september 2006
21 november 2006

Milieueffectrapportage "Hel Anker" V.O.F. Nieuwendijk ong. te Nieuwleusen 8
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2. INLEIDING

2.1 Historie

Het Anker exploiteert op het perceel Bouwhuisweg 33 te Nieuwleusen sinds 1992 een

opfokhennenbedrijf. Na de ovemame van het opfokhennenbedrijf is vervolgens stapsgewijs het bedrijf

uitgebreid en verder ontwikkeld. Vervolgens heeft er in 1993 een laatste fundamentele aanpassing van

het opfokhennenbedrijf plaatsgevonden en heeft het de omvang gekregen, zoals het bedrijf op dit

moment wordt geexploiteerd.

In 1975 is een oprichtingsvergunning verleend voor het bedrijf aan de Bouwhuisweg 33 te

Nieuwleusen. Op I I mei 1993 (kenmerk 93-500) is de vigerende revisievergunning op grond van de

Wet milieubeheer verleend. Deze milieuvergunning is verleend voor onder meer het houden van

22.000 opfokhennen in grondhuisvesting en voor 26.000 opfokhennen in volierehuisvesting. De

gebouwen zijn hiervoor gerealiseerd. Momenteel worden binnen de inrichting aan de Bouwhuisweg

33 te Nieuwleusen maximaal 48.000 opfokhennen gehouden.

2.2 Aanleiding en voorgeschiedenis
Gelet op de ontwikkelingen in de agrarische sector en met name in de leghennenhouderij, is het in

combinatie van milieutechnische, welzijnstechnische en bedrijfseconomische gronden wenselijk om

het opfokhennenbedrijfuit te breiden en te ontwikkelen. Vanuit de afzetkant is de vraag naar grotere

koppels opfokhennen steeds groter. Om hieraan te kunnen voldoen moeten er grotere koppels

opfokhennen kunnen worden geleverd. Dit is essentieel om een volwaardige leverancier van

opfokhennen van legkippen te kunnen zijn en te kunnen blijven.

Vanwege toekomstige nieuwbouw van de bebouwde kom van Nieuwleusen moet het bedrijf

verplaatsen. Juist vanwege deze toekomstige woningbouw richting de Bouwhuisweg is het niet

wenselijk het bedrijf op de huidige locatie verder te ontwikkelen en uit te breiden. Zodoende is

gezocht naar een nieuwe locatie. De nieuwe locatie bevindt zich aan de Nieuwendijk te Nieuwleusen.

Gelet op de geldende milieuregelgeving in combinatie met de IPPC-richtlijn dient de

pluimveehouderij te worden voorzien van emissieanne stalsystemen. De schaalvergroting is

noodzakelijk om onder meer de investeringen in het kader van milieu- en welzijnsregelgeving terug te

verdienen en om de kostprijs te verlagen. Op basis van de schaalvergroting en de daar aan gekoppelde

kostprijsreductie kan vervolgens een duurzaam en concurrerend opfokhennenbedrijfworden

geexploiteerd.

Locatiekeuze

De beoogde bedrijfslocatie is bewust gekozen. Zoals onder meer blijkt uit de inhoud van dit rapport

kan op de beoogde bedrijf10catie voldaan worden aan aHe relevante (agrarische) wet- en regelgeving.

Door het bedrijfte vestigen op de beoogde locatie aan de Nieuwendijk in Nieuwleusen, kan de gehele

inrichting bij aanvang integraal worden opgezet met toepassing van de beste beschikbare technieken.

Milieueffectrapportage "Het Anker" V.O.F. Nieuwendijk ong. te Nieuwleusen 9
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Bestaande bedrijfsJocaties waar reeds pluimvee gebouden wordt bieden geen voordeeJ ten opzichte

van deze bedrijfsopzet. Op bestaande situaties zal, om tot de beoogde bedrijfsomvang te komen slechts

gedeeltelijk nieuwbouw pJaatsvinden. Daarbij zul1en eventueel aanwezige bestaande stal1en niet direct

aangepast worden. Daarmee zul1en deze stal1en ook niet direct de milieuvoordeJen met zich

meebrengen van nieuwbouwstal1en waarvan op de beoogde bedrijfslocatie weI sprake is.

Zodoende is gekozen voor deze duurzame Jocatie. Door nieuwbouw is het mogelijk om direct te

kunnen voJdoen aan al1e eisen en normen die volgen uit de huidige en toekomstige (agrarische) wet

en regeJgeving.

2.3 Doelstellillg

Het doel van de pJuimveehouderij aan de Nieuwendijk ongenummerd is het opfokken van

opfokhennen bestemd voor de leghennenhouderij. De diercategorie opfokhennen voorziet op de eerste

Jevensfase van de legkip. Nadat de eieren zijn uitgekomen bij de broederij worden de kuikens

vervoerd naar het opfokbedrijf. Daar krijgen ze speciale kuikenvoeding en ontwikkeJen ze zich tot

jonge Hennen. Op een leeftijd van 17 weken worden de henncn afgevoerd naar een bedrijf waar ze

eieren zul1en gaan leggen.

De kuikens zijn afkomstig van de broederij te Ochten, dat ook behoort tot Het Anker.

De broedeieren van de broederij te Ochten zijn grotendeels afkomstig van ouderdierbedrijven die

verbonden zijn aan de broederij. Om maximale keuzevrijheid van het ras, te bieden aan de afnemers,

heeft "Het Anker" een netwerk voor de broedeivoorziening van diverse rassen.

Indien de gewenste situatie wordt gerealiseerd, is er sprake van een duurzame pluimveehouderij, die

voJdoet aan al1e regeJgeving. Het opfokbedrijf compJeteert de keten van ouderdieren, broederij en

opfok om een aantrekkelijk aanbod te kunnen bieden aan de legpluimhouders.

2.4 Vastgestelde richtlijllell
In de startnotitie is als uitgangspunt een opfokhennenbedrijf met cen capaciteit van J53.000

opfokhennen gehanteerd. Op basis van dit aantaJ opfokhennen zijn ook de richtJijnen opgesteJd en

vastgeste1d door de MER-commissie (zie bijlage 2).

Milieueffectrapportage "Het Anker" V.a.F. Nieuwendijk ong. te Nieuwleusen 10
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3. BESLUITVORMING

3.1 Bevoegd gezag
Op grand van artikel 8.1 van de Wet milieubeheer dient voor de gewenste situatie een nieuwe

milieuvergunning te worden aangevraagd. Op grond van de Wet milieubeheer en het Inrichtingen en

vergunningenbesluit (Ivb) is sprake van een inrichting. De gewenste situatie valt in hoofdzaak onder

de volgende twee categorieen van het Ivb:

het houden van dieren: opfokhennen (categorie 8)

het opslaan van dierlijke mest (categorie 9)

Op basis van categorie 8 is het college van B&Whet bevoegd gezag om te beslissen op aanvragen om

vergunning voor een veehouderij.

Het betreft vervolgens een imichting voor opslag en verwerking van dierlijke meststoffen. Hierdoor is

ook college van B&W van Dalfsen het bevoegd gezag inzake deze MER.

3.2 Bes/uit milieueffectrapportage

Het Anker heef! het voornemen een opfokhennenbedrijf aan de Nicuwendijk ongenummerd te

Nieuwleusen op te richten. Er wordt een nieuw bedrijf opgericht omdat op de huidige locatie gcen

toekomstmogelijkhcdcn zijn. Het bedrijf moet zelfs verdwijncn om woningbouw door de gemeente

Dalfsen mogelijk te maken.

De gevraagde vergunning omvat cen opriehting van ecn drietal stallen bestemd voor totaal 153.000

opfokhennen. Het MER-besluit heef! betrekking op de realisatie van "nieuwe installaties" of op

"wijzigingen ofuitbreiden van installaties" met een capaciteit van mecr dan 45.000 en 60.000 plaatsen

voor hennen.

Indicn de drempclwaarde van 45.000 ofmeer plaatsen voor hennen wordt overschrcden, geldt een

MER-beoordelingsplicht. Indien de drempelwaarde van 60.000 plaatsen voor henncn wordt

overschreden is een MER noodzakelijk. Hct houden van opfokhennen is in het MER-besluit

opgenomen als categoric C 14. In onderhavige situatic wordt de drempelwaarde van 60.000 plaatsen

voor hennen overschreden en dient derhalve een MER te worden overgelegd.

3.3 Procedure

De MER-procedure is opgestart door middel van het opstellen en indienen van een startnotitie (16

augustus 2006 ingekomen) bij het college van B&W van Dalfsen. Vervolgens is het opstarten van de

MER-procedure bekendgemaakt en gepubliceerd. Vervolgens lleef! de MER-commissie een

werkgroep ingesteld. Deze werkgroep voor het MER heef! vervolgens, na het uitvoeren van een

bedrijfsbezoek en het voeren van overleg met de actoren, de richtlijn verstrekt aan het bevoegd gezag

voor het opstellen van het MER. Deze richtlijnen zijn als uitgangspunt gehanteerd voor het opstellen

van dezc MER (bijlage 2).

Tegelijk met de onderhavige MER wordt de aanvraag om vergunning in het kader van de Wet

milieubeheer ingediend bij de gemeente Dalfscn. Daarnaast wordt er, om de bouwactiviteiten binnen

Milieueffectrapportage "Het Anker" V.a.F. Nieuwendijk ong. te Nieuwleusen 11
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het bestemmingsplan op de beoogde bedrijfslocatie aan de Nieuwendijk ong. te Nieuwleusen mogelijk

te maken, cen procedure doorlopen voor het wijzigen van het bestenuningsplan.
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4. RELEVANTE WET- EN REGELGEVING

In dit hoofdstuk wordt in het kart de relevante en van toepassing zijnde (agrarisch) wet- en

regelgeving aangaande deze MER en de vergunningaanvraag op grond van dc Wet milieubeheer voor

de pluimveehouderij aan de Nieuwendijk ongenummerd te Nieuwleusen weergegeven.

De genoemde wet- en regelgeving is onderverdeeld in Europese, nationale, provinciale en

gemeentelijke regelgeving.

4.1 Europese regelgeving
Naast het MER-besluit (zie hoofdstuk 3) is de volgende, europees gerelateerde regelgeving van

toepassing.

IPPC-richtlijn (lntegrated Pollution Prevention amI Control!
Grotere varkens- en kippenbedrijven hebben te makcn met Richtlijn 96/61/EG van de Raad van 24

september 1996 inzake ge1ntegrcerde preventie en bestrijding van verontreiniging, PbEG L 257/26, de

IPPC-richtlijn. De IPPC-richtlijn beoogt een gelntegreerde prevcntie en beperking van de

verontreiniging door industriiHe activitciten tot stand te brengen en zo een hoog niveau van

beschenning van het milieu in zijn gehee1 te bereiken (artikell, IPPC).

Europese richtlijnen, en dus ook de IPPC-richtlijn, moeten door lidstaten in nationale wetgeving

ge1mplementeerd worden. Daarbij is het in beginsel aan de Iidstaat op welke wijze zij dit doen, als het

in de richtlijn voorgeschreven resultaat maar bereikt word!.

De IPPC-richtlijn wordt gelmplementeerd in Nederlandse wetgeving. Voor veehouderijen is dat de

Wet milieubeheer en de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) en in een later stadium het Besluit

ammoniakemissie huisvesting veehouderij.

De richtlijn is onder meer van toepassing op intensieve pluimvechouderijen met meer dan 40.000

plaatsen voor pluimvee. Volgend uit de IPPC zijn in Europces verband referentiedocumenten

ontwikkeld, de zogenaamde BREF'S3. Ook voor de pluimvechouderijen is een BREF-document

beschikbaar, de BREF Intensieve Veehouderij Intensicve teelt van varkens en pluimvee. Op basis van

de IPPC-richtlijn en de bedoelde BREF dient te worden beoordeeld of in de gewenste situatie de "best

beschikbare technieken" (BBT)' worden toegepast en of sprake is van een "significante toename van

de verontreiniging". Hierbij is met name het aspect ammoniak van belang.

Habitatrichtlijn
De Habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instand-houding van

de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna) is in 1992 in werking getreden. De Habitatrichtlijn

3 BREF = Best Available Techniques reference document, een Europecs document, geprcsentccrd in 2002, waarin alJe
bcschikbare huisvestingsystcmcn voor de intensievc veehouderij worden omschreven en waarin wordt aangegeven wat aIs
best beschikbare technick kan worden beschouwd
4 BAT = Best AvailabJe Techniques = Best Beschikbare Technicken (B8T)
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heef! tot doel de biologische diversiteit in de Europesc Unie in stand te houden. In bijlage 5 zijn de

Nederlandse Habitatgebieden weergegeven. Activiteitcn, plannen en projecten rondom de bedoelde

gebieden moeten vooraf worden getoetst op "significante toename van de verontreiniging" en

mogelijk negatieve effecten op deze gebieden ten gevolge hiervan.

VI!gflrichdiin
De Vogelrichtlijn (Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 aprill979 inzake het behoud van de

vogelstand) is in 1979 in werking getreden. De Vogelrichtlijn heef! tot doel de bescherming en het

beheer van aile vogels die op het grondgebied van de EU (zogeheten communautair grondgebied) in

het wild leven en hun habitats (leefomgeving).

In bijlage 5 zijn de aangewezen vogelrichtlijngebieden in Nederland weergegeven. Op basis van de

Vogelrichtlijn dient te worden beoordeeld of tel' plaatse van een vogelrichtlijngebied als gevolg van de

gewenste activiteiten, sprake is van een "significante toename van de verontreiniging" en mogelijk

negatieve effecten op de bedoelde gebieden.

Vogel- en Habitatrichtliin in zake Natura 2000
De Europese Unie heef! een zeer gevarieerde en rijke natuur, die van grote biologische, esthetische en

economische waarde is. Om deze natuur te behouden heef! de EU het initiatief genomen voor Natura

2000. Dit is een samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden op het grondgebied van de

lidstaten van de Eu. Dit netwerk vormt de bouwsteen van het EU-beleid voor het behoud en herstel

van de biodiversiteit. Natura-2000 omvat de gebieden die reeds beschermd zijn op grond van de

Vogel- en Habitatrichtlijn. Bcide richtlijnen zijn in Nederland opgenomen in de

Natuurbeschermingswet. Op dit moment wijst Nederland haar Natura 2000-gebieden officieel aan. De

soortenbescherming vanuit de Vogel- en Habitatrichtlijn wordt overigens geregeld in de Flora- en

faunawet.

In en rond Natura 2000-gebieden geldt voor activiteiten of projecten, die mogelijk schadelijk zijn voor

de natuur, een vergunningplicht in het kader van de Natuurbeschermingswet.

4.2 Nationale regelgeving

Nota Ruimte
Het beleid van de Nederlandse overheid ten aanzien van ruimtelijke ordening (Ministerie van VROM)

is beschreven in ruimtelijke nota's. De Nota Ruimte ondersteunt gebiedsgerichte ontwikkeling waarin

aile betrokken partijen kunnen participeren. Het Rijk richt zijn aandacht met name op de Nationale

Ruimte1ijke Hoofdstructuur. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om versterking van de dynamiek in de

nationale stedelijke netwerken en om waarborging van de kwaliteit van de Ecologische Hoofdstructuur

en de nationale landschappen.

De beoogde bedrijfslocatie is niet aangeduid als stedelijk gebied, water, natuur of als ecologische

(verbindings)zone. Dit betekent dat het hoofdaccent in de omgeving is gerieht op de mozaiek van

landbouw en andere functie. Verschillende vormen van landbouw mogen voorkomen die meer of

mindel' grondgebonden zijn.
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Reconstructiewet

De aanpak van reconstructie staat beschreven in de Reconstructiewet concentratiegebieden. Deze

gebieden kennen een hoge veedichtheid en kampen met bijzondere milieuproblemen, zoals

vermesting, verzuring, stank en verdroging. Het Rijk geeft de komende jaren prioriteit aan de

reconstructie van de zandgebieden in Zuid- en Oost-Nederland (Overijssel, Gelderland, Utrecht,

Noord-Brabant en Limburg). Er zijn binnen de genoemde provincien, twaalf reconstructiegebieden

vastgesteld, waar in opdracht van de provincie, plannen worden gemaakt. Met de reconstructie wil het

Rijk een goede ruimtelijke structuur bewerkstelligen en het woon-, werk- en leefklimaat en het

economische klimaat verbeteren. De beoogde locatie ligt niet in een gebied waarvoor een

reconstructieplan is vastgesteld.

Wet Milieubeheer

Uit artikel 8.1, lid I van de Wet Milieubeheer (Wm) vloeit voort, dat het in principe verboden is

zonder vergunning een inrichting, die schade aan het milieu aanricht, op te richten of in werking te

hebben. Wie een inriehting wil oprichten waarvoor een milieuvergunning verplicht is, moet zo'n

vergunning schriftclijk aanvragen bij het bevoegde gezag (art. 8.2, lid I Wm). AI1ikeI8.10, eerste lid,

van de Wet milieubeheer bepaalt dat de vergunning slechts in het belang van de bescherming van het

milieu kan worden geweigerd.

Ingevolge artikel 8.11, tweede lid, wordt een vergunning in ieder geval geweigerd indien door

verlening van de vergunning niet kan worden bereik dat in de inrichting ten minste de voor de

inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast. De bedoelde, in

aanmcrking komende beste beschikbare, technieken volgen met name uit hetgeen is vastgelegd in de

BREF Intensieve Veehouderij Intensieve teelt van varkens en pluimvee en het (ontwerp)Besluit

ammoniakemissie huisvesting veehouderij. Aan deze regelgeving zal in dit kader getoetst mocten

worden.

Voor de gewenste uitbreiding van het agrarisch bedrijf aan de Nieuwendijk ongenummerd te

Nieuwleusen is een nieuwe milieuvergunning vereist. Dit in verband met de bedrijfsverplaatsing een

oprichtingsvergunning (artikel 8.1 Wet Milieubeheer) zijn, omdat een milieuvergunning

(bedrijfs)locatiegebonden is.

Wet Ammoniak en Veehouderii

Op 8 mei 2002 is de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) in werking getreden. De Way vormt een

onderdeel van de nieuwe ammoniakregelgeving voor dierenverblijven van veehouderijen.

Deze wet kent een emissiegerichte benadering voor heel Nederland met daarnaast aanvullend beleid

tel' beschenning van de kwetsbare gebieden. De emissiegerichte benadering zal tevens gestalte krijgen

door het Besluit huisvesting ammoniakemissie veehouderij. Het aanvullend beleid tel' beseherming

van de kwetsbare gebieden is geregeld in de Way. Uit de Way voIgt, dat er onderscheid moet worden

gemaakt tussen bedrijven, welke zich bevinden binnen een "kwetsbaar gebied" of in een zone van 250
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meter hieromheen en bedrijven, welke hierbuiten zijn gelegen. Yoor de eerste groep bedrijven kunnen

in de zin van de Way beperkingen gelden bij uitbreiding van het bedrijf.

Binnen de nieuwe Way (wordt vastgesteld in de loop van 2007) moet een gebied, overigens voldoen

aan een aantal criteria om te worden aangemerkt als "zeer kwetsbaar" om daarmee in de zin van de

Way te worden beschennd. Een gebied kan op dat moment bijvoorbeeld slechts als "zeer kwetsbaar"

worden aangemerkt indien deze is opgenomen in de provinciale ecologische hoofdstructuur (EHS) en

bovendien groter is dan 50 hectare.

Regeling Ammoniak ell Veehouderi;

De Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) is een op de Wet ammoniak en veehouderij gebaseerde

ministerieIe regeling. In deze regeling zijn emissiefactoren opgenomen, die moeten worden gehanteerd

bij het berekenen van de ammoniakemissie in de vergunde en de aangevraagde situatie. De Rav bevat

hiertoe een lijst met de verschillende stalsystemen per diercategorie en de daarbij behorende

emissiefactoren (zie bijlage I van de Rav). Op basis van deze regeling kan voor de gewenste

bedrijfsopzet ammoniakemissie worden bepaald.

(ontwerpIBesluit.ammoniakemissie huisvestilJg veehouderii

Met het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij zal invulling worden gegeven aan het

algemene emissiebeleid voor heel Nederland. Het besluit zal bepalen dat dierenverblijven, waar

emissiearme huisvestingssystemen voor beschikbaar zijn, op den duur emissiearm moeten zijnlworden

uitgevoerd. Het besluit bevat hiertoe zogenaamde maximale emissiewaarden. Op grond van het besluit

mogen voor nieuw te bouwen aileen nog huisvestingssystemen met een emissiefactor die lager of

gelijk is aan de maximale emissiewaarde worden toegepast. Indien in een veehouderij dieren worden

gehuisvest van een categorie waarvoor in de bijlage bij het besluit een maximale emissiewaarde is

aangegeven, mogen voor die dieren geen huisvestingssystemen worden toegepast met een

ammoniakemissiefactor die hoger is dan de maximaIe emissiewaarde. Voor bestaande stalsystemen

gaan overgangstennijnen gelden. Het (ontwerp)besluit is op 28 december 2005 gepubliceerd in het

Staatsblad (op 27 maart 2007 in gewijzigde vonn opnieuw gepubliceerd), maar is nog niet in werking

getreden.

Rapport StaUucht en Plallten

Naast schade aan aangewezen beschermingsgebieden kan ammoniak tevens sehadelijk zijn voor

andere soorten, waaronder agrarische gewassen. Uit onderzoek is gebleken, dat niet aile soorten even

gevoelig zijn voor ammoniak. Als gevoelig kunnen worden aangemerkt kasgewassen, fruiUeelt,

eoniferen en voedselanne vegetaties. Andere gewasgroepen lopen een verwaarloosbare kans te worden

beschadigd. In 1981 is het rapport Stallucht en Planten door het Instituut voor Plantenziektenkundig

Onderzoek (IPO) opgesteld. Uit diverse uitspraken van de Raad van Staten blijkt dat dit rapport

gehanteerd kan worden ter beoordeling van de direete ammoniak schade door de uitstoot van

ammoniak bij intensieve kippen- en pluimveehouderijen. Uit dit rapport blijkt onder andere dat ter

voorkoming van directe ammoniaksehade een afstand van minimaal 50 meter tussen stallen en

gevoelige planten en bomen moet worden aangehouden. Voor mindel' gevoelige planten dient een
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afstand van minimaal 25 meter aangehouden te worden. Op basis van dit besluit wordt bepaald of in
een bepaalde situatie sprake kan zijn van "directe ammoniakschade".

,Wet gellrhinder veehollderij

Op I januari 2007 is de nieuwe Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) in werking getreden. Deze wet

is nu het exelusieve beoordeJingskader voor de bepaling van eventuele geurhinder. In deze nieuwe wet

wordt de geurbelasting op een geurgevoelig object uitgedrukt in odour units per kubieke meter lueht

en is het beoordeJingskader van de mestvarkeneenheden verlaten.

Berekening van de geurbelasting vindt vanaf I januari 2007 plaats door middel van een

verspreidingsmodel (V-Stacks) dat samen met de nieuwe wet is gepublieeerd. De geurbelasting op een

geurgevoelig object wordt hierbij ondenneer bepaald door het aantal te houden dieren, de hoogte en

diameters van de ventilatoren, de verticale uitstroomsnelheid en de exacte Jigging van uw bedrijf en

omliggende woningen (m.b.v. x- en y-co6rdinaten). Bovendien speelt hierbij de overwegende

windrichting een belangrijkere rol dan voorheen.

Met het in werking treden van de Wgv is het vroeger beoordelingkader, voor ccn niet

Reconstructiegebied, uit de Richtlijn veehouderij en stankhinder 1996, de Brochure Veehouderij en

I-linderwet 1985 en de Publicatie Lucht 46 komen te vervallen. Daarbij is tevens de speciale stankwet

voor Reeonstructiegebieden vervallen.

De cumulatieve berekening van stankhinder ten behoeve van vergunningverlening in het kader van de

Wet milieubeheer is daarmee tevens komen te vervallen. Een vergunning voor een veehouderij wordt,

birmen het kader van de geurhinder, slechts geweigerd indien de geurbelasting van de individuele

veehouderij op een geurgevoelig object boven de in de Wgv gestelde normen ligt.

,Welzijnswetgeving

Welzijnswetgeving voor de pluimveehouderij is voor legkippen omschreven in het Legkippenbesluit.

Dit besluit geldt cxclusiefvoor legkippen. Dit zijn legrijpe kippen van de SoOl'! Gallus Gallus die

worden gehouden voor de produetie van andere dan broedeieren. Voor de in dit milieueffectrapport

bedoelde diercategorie, opfokhennen Gonger dan 18 weken) van legrassen, geldt dit besluit niet.

Overigens zullen de opfokhermen in de aangevraagde situatie, gehouden worden in een voliere

huisvesting, juist vanwege het dierenwelzijn voor de opfokhennen. De opfokhennen kunnen

scharrelen, f1adderen, onbeperkt drinken, krijgen volgens een vastgesteld schema gelijktijdig te eten en

hebben voldoende bewegingsvrijheid.

Flora- en Falplawet

De Habitatrichtlijn verplicht de lidstaten de nodige maatregelen te treffen voor de instelling van een

systeem van strikte bescherming van een aantal soorten planten en dieren. Nederland heeft hiervoor de

Flora- en faunawet in het leven geroepen.
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De Flora- en Faunawet heef! tot doel in het wild levende planten en dieren te beschermen met het oog

op de instandhouding van soorten. De Flara- en Faunawet is daarmee explieiet gericht op de

soortenbescherming.

In Nederland komen zo'n 40.000 p1ant- en diersoorten voar, waarvan er zo'n 1.000 onder de werking

van de Flora- en Faunawet vallen. Om de instandhouding van de wette1ijk beschennde soorten te

waarborgen, moeten negatieve effecten op die instandhouding voorkomen worden. In de Flora- en

Faunawet zijn verbodsbepalingen opgenomen. Naast de verbodsbepalingen ge1dt er bij elk project

tevens een zorgplieht. Deze zorg houdt in ieder geval in, dat een ieder die weet ofrede1ijkerwijs kan

velIDoeden dat door zijn hande1en ofna1aten nade1ige gevolgen voor flora of fauna kunnen worden

veroorzaakt, verplieht is derge1ijk handelen aehterwege te laten, dan wei aile maatregelen te nemen die

redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd, teneinde die gevolgen te voorkomen te beperken of

ongedaan te maken. Een ieder dient z6 te hande1en ofjuist handelingen na te laten, dat de in het wild

voorkomende dier- en p1antensoorten daarvan geen of zo min mogelijk hinder ondervinden.

Mogelijk is er voor de voorgenomen ingreep en aetiviteit een ontheffing in het kader van de F10ra- en

faunawet nodig zijn.

NatuurbesclIermingswet 1998

Nederland heef! sinds 1967 een Natuurbesehenningswet. De Natuurbesehenningswet 1967 voIdeed

eehter niet aan de verpliehtingen, die de internationaaI- en Europeesreehtelijk voor de beschenning

van gebieden en soorten worden geste1d. Daarom is in 1998 een nieuwe Natuurbesehenningswet tot

stand gekomen. Deze wet rieht zieh op de gebie<isbeseherming. De verpliehtingen voor

sOOlibeseherming worden nagekomen door de FIora- en faunawet (1992).

De Natuurbesehermingswet 1998 moest de beschenning van natuurgebieden, zoals vastgelegd in de

VogeIriehtlijn en Habitatriehtlijn, in nationale wetgeving vastleggen. Al snel bIeek dat de omzetting

van Europese regels in deze wet onvoIdoende was. De wet is wederom gewijzigd en op 1 oktober

2005 in werking getreden.

Onder de gewijzigde Natuurbesehermingswet 1998 worden de Vogel- en Habitatriehtlijngebieden

aangewezen, gezamenlijk Natura 2000-gebieden genoemd. De Natuurbesehermingswet vonnt het

wettelijke kader en geef! de riehtlijnen aan.

Nederland zaI een vergunningenstelsel toepassen. Hiennee wordt het verboden om, zander

vergunning, aetiviteiten te ondernemen die de besehermde natuurwaarden in gevaar kunnen brengen.

Deze vergunningen worden verleend door de provincies of door de minister van LNV. Daarnaast zal

Nederland in de komende jaren voor aile gebieden die samen Natura 2000 vonnen, beheerplannen

opstellen. Deze beheersplannen maken duidelijk welke aetiviteiten wel en niet mogelijk zijn in en om

die gebieden.

Aile Besehermde- en Staatsnatuurmonumenten heten sinds de wijziging van de wet in 2005

Besehermde Natuurmonumenten. In die gevallen dat Besehennde Natuurmonumenten ook

aangewezen worden als Natura 2000-gebied verva1t de status van Beschermd Natuunnonument. De
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natuurwaarden en het natuurschoon waarvoor deze gebiedcn waren aangewezen, worden opgenomen

in de doelstellingen voor instandhouding van het betreffende Natma 2000-gebied.

Vergunningverlening gaat plaatsvinden in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 en het

bevoegd gezag is daarbij de provincie. Ten behoeve van de vergunningverlening in het kader van de

Nbw 1998 is een toetsingskader opgesteld door het ministerie van LNV. Hierbij is per Natura 2000

gebied bepaald wat de kritische depositiewaarde voor dat gebied is. In het kort komt het toetsingskader

hier op neer. Indien in een nieuwe (uitgebreide) situatie de ammoniakdepositie door een veehouderij

op de dichtst bijgelegen rand van cen beschelmingsgebied niet hoger is dan 5 % van de kritische

depositiewaarde voor het gebied, kan de Nbw-vergunning zonder meer worden verleend.

Nederlalldse richtliill hodemheschermillg

Het risico van het ontstaan van bodemverontreiniging, alsmede de mogelijke bodembeschermende

voorzieningen en maatregelen die een bedrijf kan treffen, worden getoetst aan de Nederlandse

Richtlijn Bodembeseherming bedrijfsmatige activiteiten 2001 (NRB).

De NRB geeft voor bodembedreigende, bedrijfsmatige aetiviteiten een besehrijving van de stand der

wetenschap en teehniek van geschikte bodembeschennende voorzieningen en maatregelen. Of sprake

is van bodembedreigende activiteiten kan bepaald worden met een Stappenplan (hoofdstuk 3 NRB).

Voor aile activiteiten die de bodem kunnen verontreinigen geldt het zorgpliehtbeginsel uit de Wet

bodembescherming. In een gewenste bedrijfssituatie moet dan ook worden beoordeeld often behoeve

van de gewenste (bodembedreigende) activiteiten afdoende bodembeschermende maatregelen zijn

getroffen, zodat er sprake is van en verwaarloosbaar bodemrisico.

Besluit luchtkwaliteit 2005

Op 23 juni 2005 is het Besluit luchtkwaliteit 2005 (Stb.2005, 316) gepubliceerd. Voor onder meer fijn

stof gelden er grenswaarden en een maximaal aantal oversehrijdingen per tijdseenheid. Aangetoond

moet worden dat door de voorgenomen aetiviteiten geen overschrijding plaatsvindt van het

jaargemiddelde concentratie. Hiertoe is er een luchtkwaliteitsonderzoek uitgevoerd (bijlage 11).

Wet verolltreilligillg oppetT.laktewaterell

De Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) stelt regels ter beschenning van het

oppervlaktewater tegen verontreiniging. Het is verboden zonder vergunning afvalstoffen,

verontreinigende stoffen of sehadelijke stoffen, in welke vonn ook, te lozen op het oppervlaktewater.

Tevens kunnen op grond van deze wet regels worden gesteld met het oog op een doelmatige werking

van betrokken zuiveringstechnische installaties. Op grond van de Wvo zijn diverse algemene

maatregelen van bestuur vastgesteld. Voor een veehouderij is in het bijzonder van toepassing het

Lozingenbesluit open teelt en veehouderij. Dit Beslnit stelt regels ten aanzien van lozingen in het

oppervlaktewater van (niet verontreinigd) water vanafhet erf, alsmede het gebruik van

bestrijdingsmiddelen en meststoffen in de nabijheid van oppervlaktewater.
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Door de activiteiten en bedrijfsvoering van het agrarisch bedrijf aan de Nieuwendijk ongenummerd te

Nieuwleusen vinden geen direete lozingen op het oppervlaktewater plaats. Het (huishoudelijke)

afvalwater wordt geloosd op het gemeentelijk riool. De depositie van ammoniak, afkomstig van een

veehouderij, wordt niet gezien als een lozing en is uitgezonderd van de werking van de Wvo

(uitvoeringsbesluit art. I derde lid Wvo, laatstelijk gewijzigd 27 januari 2000, Stb.43). Voor de

beoogde inrichting aan de Nieuwendijk ongenummerd te Nieuwleusen is geen sprake van lozingen op

het oppervlaktewater, derhalve behoef! er geen vergunning op grond van de Wvo te worden

aangevraagd.

Geluid

De geluidsproduetie afkomstig van een inriehting wordt bepaald en beoordeeld aan de hand van de

Cireulaire Industrielawaai en de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening. De gewenste

situatie dient dan ook te voldoen aan de geldende eriteria (inelusiefjurisprudentie), zoals deze is

opgenomen in deze riehtlijnen. Deze toetsing zal voor de gewenste situatie worden uitgevoerd met

behulp van een akoestiseh onderzoek.

Indirecte hinder tengevolge van transportbewegingen dient te worden getoetst aan de door het

Ministerie van VROM uitgegeven cireulaire "Geluidshinder veroorzaakt door het wegverkeer van en

naar de inriehting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet

milieubeheer".

Onder indireete hinder wordt verstaan hinder, die niet reehtstreeks voortvloeit uit de inrichting, maar

weI kan worden toegesehreven aan de aanwezigheid van de inriehting. Als gevolg van

transportbewegingen van en naar de inriehting kunnen omwonenden geluidsoverlast ondervinden.

Om inzichtelijk te maken of er voldaan kan worden aan akoestisch criteria uit de richtlijnen en de

bedoelde circulaire is er een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Deze is in bijlage 10 bij dit rapport

gevoegd.

4.3 Provillciale regelgevillg

Het ruimtelijk beleid van de provincie is vastgelegd in het Streekplan OverijsseI2000+. De ideeen

over de ruimte1ijke ordening in Overijssel zijn volop in ontwikkeling. Het Streekplan is dan ook de

afgelopen tijd op onderdelen aangepast. Volgens het streekplan ligt de Nieuwendijk te Nieuwleusen in

zone I (zie bijlage 7). Deze zone heef! de aanduiding landbouw. Het gebied is niet aangeduid als

karakteristieke openheid. Deze gebieden worden als voIgt gekenschetst: voor landbouw goed

ingerichte, relatief grootschalige gebieden, deels met karakteristieke openheid. De hoofdkoers betref!

de ontwikkeling van de landbouw.
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Kaartuitsnede, Streekplan Overijssel 2000+

Landbouw

• cr zijn mogclijkhcdcn voor uitbrciding cn (hcr)vcstiging van landbouwbcdrijvcn, maar in gcbicdcn

mct karaktcristicke openheid alleen aan de rand.

Water en milieu

• watcrhuishoudkundige situatie wordt afgestemd op de landbouw

• voor dc versprcide natuurwaardcn geldt gecn bijzonder inspanning; de algemene kwaliteit is het

uitgangspunt

• het peilbeheer van veenweidegebicden wordt afgestemd op graslandgebruik met handhaving

bcstaand (akkerbouw) gebruik

Landschap

• behoud van karakteristiekc opcnheid

• k1cine beplantingselementen zoals houtsingels zijn verplaatsbaar mits er geen belangrijke waarden

van landschap, natuur ofculturecl erfgoed vcrloren gaan

• natuurlijk relief in hoofdzaak bchouden

eultureel erfgoed

• waarden van cultureel crfgocd dienen te worden bchouden; hierbij hoort het rekening houden met dc

archcologische (verwachtings)waarde

Recreatie

• recreatief medcgebruik wordt bevorderd; er zijn incidenteel mogelijkheden voor nieuwvestiging van

ecn toeristisch/recreatiefbedrijf

Natuur

• de verspreide gebieden met waarden van natuur en landschap dienen in stand te worden gehouden

Het streckplan biedt op basis van de Iigging van de locatie aan de Nieuwendijk te Nieuwleusen gecn

belemmering voor de voorgenomen bedrijfsverplaatsing.
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Grondwaterlfet

Met de inwerkingtreding van de Grondwaterwet (1984) zijn de provincies verantwoordelijk geworden

voor het grondwaterbeheer. Deze regels zijn uitgewerkt in een provinciale verordening. Uitgangspunt

van wet en verordening is dat verantwoord moet worden omgegaan met grondwater. Op de locatie

Nieuwendijk ongenummerd wordt ten behoevc van de bedrijfsvoering (drinkwater opfokheunen)

grondwater gebruikl. Hiervoor zal een grondwaterpomp (pompcapaciteit < 10 mJ per uur) aanwezig

zijn. Gelet op de kleinschaligheid van de grondwateronttrekking (onder de provinciale norm 10m3 per

uur) ten behoeve van drinkwater en schoonmaakactiviteiten behoeft geen provinciale ontheffing te

worden verkregen.

De beoogde is niet gelegen in een Grondwaterbeschcrmingsgebied. Het dichtst bijgelegen gebied dat

als zodanig is vast gesteld, Vechterweerd, is gelegen op circa 3 kilometer afstand (zie bijlage 8).

Ecologische Ho()(dstructuur

De term 'Ecologische Hoofd Structuur' (EHS) werd in 1990 gelntroduceerd in het Natuurbeleidsplan

(NBP) van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteil.

De EHS is een netwerk van gebieden in Nederland waar de natuur (plant en dier) in feite voorrang

heefl. Het netwerk helpt voorkomen dat planten en dieren in gelsoleerde gebieden uitsterven en dat de

natuurgebieden hun waarde verliezen. De EHS kan worden gezien als de ruggengraat van de

Nederlandse natuur. De EHS bestaat uit: Bestaande natuurgebieden, reservaten en

natuurontwikkelingsgebieden en robuuste verbindingen. Landbouwgebieden met mogelijkheden voor

agrariseh natuurbeheer (beheersgebieden). Grote waleren (zoals de kustzone van de Noordzee, het

IJsselmeer en de Waddenzee).

De EHS moet in 2018 klaar zijn. Kleinere natuurgebieden, kleine bosjes, sloten, rietkragen et cetera

maken geen deel uit van de EHS, maar dragen uiteraard weI bij aan de natuurkwaliteit van stad en

platteland. Het Rijk gaat ervan uit dat deze in voldoende mate door andere partijen (gemeente,

watersehappen, grondeigenaren e.d.) worden besehermd. Het Rijk heeft hiervoor een kwaliteitsimpuls

voor het landschap opgezel.

De begrenzing van de PEHS is (met een grove lijn) aangegeven op plankaart van het streekplan

Overijssel 2000+. Dit streekplan is vastgesteld bij besluit van Provineiale Staten van Overijssel van 13

december 2000. Aan de hand hiervan kan in een aantal gevallen onvoldoende duidelijk worden

bepaald of een bouwperceel binnen of buiten de PEHS vall. Als deze begrenzing geen uitkomst biedt

moet de gemeente een besluit nemen over de vraag ofhet bedrijfbinnen dan weI buiten de PEHS vall.

De bedoelde grens van de EHS is gelegen op een afstand van ongeveer 3,6 kilometer van de gewenste

pluimveehouderij aan de Nieuwendijk ongenummerd te Nieuwleusen (zie bijlage 6). Het betreft hier

de uiterwaarden van de Vechl. Ook al zou dit gebicd worden aangewezen als "(zeer) kwetsbaar

gebied" in de zin van de Wav, dan vormt de ligging, mede gezien de afstand geen belemmering voor

de pluimveehouderij op de gewenste locatie.
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4.4 Gemeentelijke regelgeving

Bestenllningsplan
Voor het perceel Nieuwendijk ongenummerd te Nieuwleusen geldt het Bestemmingsplan

Buitengebied. Op basis van deze bestemming moet aan dit perceel een bouwblok toegekend worden.

De omvang van dit bouwpereeel zal150 x 100 meter gaan bedragen (1,5 hectare). Hiervoor zal een

herziening van het bestemmingsplan plaats moeten vinden. De benodigde procedure hiervoor is

inmiddels opgestart.

MilieUVf~.rgunning

Voor de veehouderij aan de Nieuwendijk ongenummerd te Nieuwleusen wordt een aanvraag voor een

oprichtingsvergunning op grond van de Wet milieubeheer ingediend. Deze aanvraag omvat de

gewenste bedrijfssituatie in aard en omvang, zoals in dit rapport omschreven.

Bouwvergl!nning

Voor aile bouwwerken zal een aanvraag om een bouwvergunning worden ingediend. Deze

bouwvergunningaanvraag zal door het bevoegd gezag, gemeente Dalfsen, getoets moeten worden op

de daarvoor geldende regels. Dit heef! onder meer betrekking op het Bouwbesluit en de welstand.
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5. BESTAANDE SITUATIE

In dit hoofdstuk wordt de bestaande situatie aan de Bouwhuis 33 te Nieuwleusen beschreven. Op

onderstaande luchtfoto is de huidige bedrijfslocatie wecrgegeven.

Bestaandc bedrijfslocatic aan de Bouwhuiswcg 33 in Nieuwleuscn

5.1 Vigerende milieuvergunning huidige locatie
Voor de veehouderij aan de Bouwhuisweg 33 te Nieuwleusen is op II mei 1993 een

revisievergunning verleend. Op basis van deze milieuvergunning mogen, voor zover het de

dierbezetting betreft, de volgende dieraantallen worden gchouden:

MilieueffectrapI'ortage "Bel Anker" V.O.F. Nicuwcndijk ong. t'e Nicuwlcuscn 24



(~, ,.." J
~

VANWESTREENEN
ADVI$mJRS VQOR HET BUlTENGEJ3IED

Omschrijving diercategorie Diereal. Aantal Odour Totaaf NIl,I Totaal

Rav dieren units/ odour dier kg NIl,
dier units

(in ou/s)

Opfokhennen « 18 weken) E1.7 22.000 0,18 3.960 0,170 3.740

- grondhuisvesting legrassen

Opfokhennen « 18 weken) E 1.8.1 26.000 0,18 4.680 0,050 1.300

- Voliere-opfokhuisvesting, minimaal 50 %
van de leefruimte is rooster, met dam·onder
een mestband. Mestbanden minimaal
eenmaal per week afdraaien. Roosters
minmaal in twee etages
Totaaf 8.640 5.040,0

..
• Ammol1wkfactorcn op basIs van de RegcImg ammomak en vcchoudcnJ zoals die ZIJll

gcpubliceerd in de Staatscourant van 14 mei 2007 (nr. 92)

• GcuTcmissiefactoren op basis van de RegeJing geurhinder en veehoudcrij zoals die zijn

gepubliccerd in de Staatscourant van 18 december 2006 (nr. 246)

5.2 Hllidige / vel'glllule allllllolliakllitstoot

De huidige ammoniakuitstoot op basis van de vigerende milieuvergunning kan als voIgt worden

berekend.

Omschrijving Aantal Ammoniak Totaal kg NH3
Diercategorie dieren emissie/dier

Opfokhennen « 18 weken), nay E 1.7) 22.000 0,170 3.740

Opfokhennen « 18 weken), Rav, E 1.8.1) 26.000 0,050 1.300

Totaal 5.040,0

De in de tabel gehanteerde ammoniakemissiefaetoren zijn gebaseerd op de Regeling ammoniak en

veehouderij (Rav).

EfJecten ammoniakdepositie

Verzuring (zure regen) is pas schadeIijk als schadeIijke stoffen in dermate grate hoeveelheden worden

uitgestoten, dat zij een negatieve invloed hebben op bodem, water, gebouwen en/ofvegetatie. De

grens waarboven de uitstoot van verzurende stoffen schadelijk is, noemt men het 'kritische

depositieniveau'. Deze kritische hoeveelheid is afhankelijk van bepaalde lokale factoren, zoals bodem

en vegetatietype, maar ook bijvoorbeeld van de windsterkte als verzurende stoffen in de lucht smog

veroorzaken. Als verzurende stoffen boven het kritische depositieniveau uitkomen, worden bossen en
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heidegebieden aangetast. De zuren dringen dan binnen via de bladeren en wortels. Bomen en planten

worden vatbaarder voor ziekten, verdroging en andere schadelijke invloeden. Dit heef! directe

gevolgen voor ecosystemen in deze gebieden: aangetaste bomen en planten kunnen aanwezige dieren

niet meer goed voeden.

Ook de bodem kan verzuren. Stoffen zoals kalk en mineralen vormen zogenoemde zuurbuffers, die het

zuur neutraliseren dat in de bodem tereeht komI. Bij overschrijding van kritische depositieniveaus,

kunnen de zuurbuffers het neergeslagen zuur niet meer afdoende weren. Wanneer de bodem verzuUlt,

verslechtert ook de kwaliteit van het grondwater.

Stikstofdepositie (Verzurende stoffen die stikstofbevatten (ammoniak en stikstofoxiden) worden

omgezet in nitraten. Op zich zijn dit essentiele voedingsstoffen voor planten en dieren, zoals bacterien,

algen en insecten. Maar door een grote uitstoot van NOx en NH3, krijgt grond- en oppervlaktewater

een overschot aan deze voedingsstoffen te verwerken. Deze natuurlijke verrijking van waterlopen en

rivieren met voedingsstoffen, noemt men eutrofiering. Nitraten in het water voeden daar met name

bacterien en algen. Deze organismen verbruiken veel zuurstof, waardoor het zuurstofgehalte in het

water afneemt. Dit heef! tot gevolg dat andere dieren niet goed meer in het water kunnen leven. Het

eeosysteem zal dus overheerst worden door Mn of enkele soorten. Dit proces noemt men de venuiging

van ecosystemen. Door eutrofiering wordt dus de biodiversiteit aangetast.

Door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is onderzoek gedaan naar de

ammoniakdepositie in Nederland.

De kritisehe depositiewaarde wordt uitgedrukt in potentieel zuur en bestaat uit ammoniak, opgeteld bij

andere belangrijke stikstofbronnen, zoals stikstofoxiden uit de industrie en van verkeer. De kritische

depositiewaarde voor een bepaalde vegetatie is de hoeveelheid depositie die een eeosysteem nog kan

verdragen zonder schade te ondervinden. Per bodemtype, vegetatietype is de kritische depositiewaarde

verschillend. Onderstaand is voor enkele vegetatietypen de kritische depositiewaarde weergegeven.

Tevens is voor enkele relevante, speciale beschermingsgebieden de kritisehe depositiewaarde

weergegeven.
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Vegetatietype/ Beschermingsgebied Kritischc depositiewaarde voor
potentieel zuur (mol/ha/jaar)*

Droge of natte heidevegetatie 1.100 - 1AOO

Heideschraallanden 1.000 - 1.500

Naaldbos 1.650 - 1.900

Loofbos 1.800 - 2A50

Zwarte Water 1.071

Vecht- en Bencdcn-Rcgge 1.071

*Bron.Evaluatle verzunng III het NMP3 (concept, 7 pnuan 2005, VROM-raad)/ Alterra-Rapport 1346dn, bijlage 3

Berekeningsmethode ammoniakdepositie

De ammoniakemissie vanuit een dierverblijf wordt berekend volgens de methodiek in de Rav. De

ammoniakdepositie op een kwetsbaar gebied kan berekend worden op basis van de systematiek van de

vroegere Ditvoeringsregeling Interim-wet ammoniak en veehouderij (Dav) uit de voormalige

Interimwet ammoniak en veehouderij (Iav). Deze wet biedt de meest recente inzichten om de

ammoniakdepositie te berekenen.

In bijlage 5 bij de Dav zijn ten behoeve van de bcrekening van de ammoniakdepositie op een gebied,

tot een maximale afstand van 3.000 meter, omrekeningsfactoren opgenomen. Deze factoren

vermenigvuldigd met de totale ammoniakemissie vanuit een veehouderij geeft, uitgedrukt in mol

potentieel zuur per hectare per jaar, de depositie weer op een bepaalde afstand.

Kwetsbare gebieden binnen de EHS.

De veehouderij aan de Bouwhuisweg 33 te Nieuwleusen is in de huidige, vergunde situatie gelegen op

een afstand van ongeveer 3.400 kilometer van "Boswachterij Staphorst". Dit bosgebied wordt in de zin

van de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) aangemerkt als een "kwetsbaar gebied". Aangezien het

bedoelde gebied is gelegen op een grotere afstand dan de 3.000 meter waarbinnen de depositie is te

bepalen moet worden geconcludeerd dat er ten gevolge van de huidige ammoniakemissie geen meetbaar

negatief effect zal optreden.

Ter indicatie: indien het huidige bedrijfdichter bi) het bedoe/de kwetsbare bosgebied, name/i)k op 3.000

meter was gelegen van, zou voor de depositie het volgende geldel1. De huidige ammoniakemissie van het

opfokhennenbedriifbedraagt 5.040,0 kg. Dit zou op een (fictieve) aistand van 3.000 meter resulteren in

een depositie van (5.040 x 0,00095 =) 4,8 mol op een bosgebied, respectieve/i)k (5.040 x 0,00047 =)

2,4 mol zuur per hectare per jaar op "overige vegetatie".
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Vo@I::~n Habitatgebieden/ Natura 2000

Ten behoeve van de vergunningverlening in het kader van de Nbw 1998 is een toetsingskader opgesteld

door het ministerie van LNV. Hierbij is per Natura 2000 gebied bepaald wat de kritische depositiewaarde

voor dat gebied is. In het kart komt het toetsingskader hier op neer. Indien in een nieuwe (uitgebreide)

situatie de ammoniakdepositie door een veehouderij op de diehtst bijgelegen rand van een

beschermingsgebied niet hoger is dan 5 % van de kritische depositiewaarde voor het gebied, kan de

Nbw-vergunning zonder meer worden verleend.

De veehouderij aan de Bonwhuisweg 33 te Nieuwleusen is in de bestaande situatie gc1egen op een

afstand van mim 9 kilometer van een gebied dat als Habitat-richtlijngebied is aangemerkt ("Zwarte

Water"). Voorts ligt er op circa 13,5 kilometer van de bestaande locatie het Habitatrichtlijn "Vecht en

Beneden-Regge".

Het dichtst bijgelegen Vogelrichtlijngebied "Zwarte water en Overijsselse Vecht gedec1telijk" (wordt

tevens aangewezen als Natura 2000) is gelegen op circa 8,5 kilometer van de huidige bedrijfslocatie.

Conclusie ammouiaktoets bestaaude situatie

Dc huidige bedrijfsloeatie aan de Bouwhuisweg 33 te Nieuwleusen is gelegen op meer dan 3.000 meter

van een te beschennen gebied (kwetsbaar EHS of Vogel- en Habitat/Natura 2000).

Met betrekking tot de huidige situatie zal er ten gevolge van deze emissie leiden tot meetbare, significant

negatieve effecten op een te beschennen gebied.

De ammoniakdepositie tengevolge van het bedrijf op de huidige locatie veroorzaakt, gelet op de grote

afstand, geen meetbaar, significant negatief effect op enig te beschennen gebied.

5.3 Geuremissie locatie Bouwhuisweg
De huidige geuruitstoot op basis van de vigerende milieuvergunning kan als voIgt worden berekend.

De m de tabel gehanteerde omrekenfactoren zDn gebaseerd op bl]Iage 1 van de Regelmg gcurhmder en veehouden]
(Rgv).

Omschrijving Aantal Odou,.unitsl Totaalodou,.
Diercategorie dieren dier

units (in oul5)

Opfokhennen « 18 weken), Rav, E 1.7) 22.000 0,18 3.960,0

Opfokhennen « 18 weken), Rav, E 1.8.1) 26.000 0,18 4.680,0

Totaal 8.640,0
.. ..

De veehouderij aan de Bouwhuisweg 33 te Nieuwleusen veroorzaakt in de huidige / vergunde situatie

een totale geuremissie van 8.640 ou/s.
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5.4 Geurbelasting locatie Bouwhuisweg

Met behulp van de in de vorige paragraafbeschreven geuremissie vanuit het huidige bedrijfkan de
eventuele geurbelasting op omliggende geurgevoelige objecten worden bepaald.

De geurbelasting op een geurgevoelig object wordt naast de geuremissie hierbij ondermeer bepaald door

de hoogte en diameters van de ventilatoren, de verticale uitstroomsnelheid en de exactc ligging van uw

bedrijf en omliggende woningen (x- en y-co6rdinaten). Bovendien speelt de overwegende windrichting

een belangrijke ro!.

Het bedrijf en de omgeving daarvan bevindt zich buiten een zogenaamde concentratiegebied waarmee

de maximale geurbelasting voor geurgevoelige objectcn binnen en buiten de bebouwde kom,

respectievelijk 2,0 en 8,0 odour units per kubieke meter lucht bedraagt.

In onderstaande tabel staat de geurbelasting weergegeven op de verschillende omliggende voor

geurgevoelige objecten ten gevolge van het huidige bedrijf aan de Bouwhuisweg 33 te Nieuwleusen.

Geurgevoelig object GeurI10rm Gel/r-
oull1r~ belastil!g

Gulnr'

Bouwhuisweg 42 8,0 3,2

Bouwhuisweg 24 8,0 1,3

Bebouwde kom Nieuwleuseu 2,0 0,4

De achterliggende reden voor hct uitvoeren van deze milieueffectrappOltage is het onderzoeken van de

effecten van het verplaatsen van het pluimveebedrijf. Hierdoor wordt toekomstige woningbouw aan de

westkant van de huidige bebouwde kom van Nieuwleusen mogelijk gemaakt. Er van uitgaande dat de

toekomstige woonbebouwing van Nieuwleusen dan kan oprukken tot aan de Bouwhuisweg, zou de

geurbelasting, ook zonder uitbreiding van de huidige pluimveebezetting, op deze woningen 3,7 odour

units per kubieke meter bedragen. Dit betekend dat de geursituatie op die manier zwaar overbelast zal

zijn (zie bijlage 17).

5.5 Huisvestingssysteel1l

In de huidige situatie aan de Bouwhuisweg 33 worden de opfokhennen gehouden in een tweetal

huisvestingssytemen. Een stal is uitgevoerd met het systeem grondhuisvesting (E 1.7, Rav, zie bijlage

9). De andere pluimveestal is uitgevoerd met voliere-opfokhuisvesting waarbij minimaal 50 % van de
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leefruimte rooster is, met dam'onder een mestband (E 1.8.1, Rav). Deze mestbanden worden minimaal

eenmaal per week afgedraaid en de mest wordt tijdelijk opgeslagen in gesloten mesteontainers. De

roosters zijn in twee etages uitgevoerd.

Voor beide toegepaste huisvestingssystemen geldt dat per vierkante meter bruikbaar leefoppervlakte

maximaal 16 dieren worden opgezet.

5.6 Opslag van mest

De vaste pluimveemest afkomstig uit de stal met grondhuisvesting (E 1.7) wordt na een opfokronde

afgevoerd. De afgedraaide mest uit de volierestal wordt tijdens de opfokronde afgedraaid naar een

afgesloten mestcontainer (E 1.8.1).

5.7 Werkzaamheden / activiteiten

Binnen het opfokhennenbedrijf aan de Bouwhuisweg 33 is momenteel I persoon werkzaam. De

werkzaamheden en de activiteiten van het opfokhennenbedrijf kunnen als voIgt worden weergegeven:

Het bedrijfsmatig houden van opfokhennen

Het opslaan van pluimveemest in een mestcontainer

Het opslaan van veevoer in silo's

Het in gebruik hebben van opslagloods

De werkzaamheden van het bedrijf vinden in hoofdzaak in de dagperiode plaats.

5.8 Vervoersbewegingen / geluidsnormering

In de onderstaande tabel zijn de huidige I vergunde aantal vervoersbewegingen van vrachtwagens en

tractoren opgenomen:

Gcluid-/trilliugsbron Frequentie Tijdsduur Aantal voertuigen voor aan- en afvoer per keer

(max):

07.00 - 19.00 u. 19.00 - 23.00 u. 23.00 - 07.00 u.

Aanvoer opfokhennen 9 xperjaar 2 uur 3

Lassen silovoer 1 xperweek 90 min. 1

Kadavertransport 1 x 2 weken 10 min. 1

AfVoer mes! stal D 1 x 2 weken 1 uur 1

AjVoer mest stal B & C 3 xperjaar 6uur 2

Personenauto's 3 xperdag 10 min. 1

AjVoer opfokhennen 10 xperjaar 5 uur 1

AjVoer opfokhennen IOxperjaar 5 uur 1

AjVoer opfokhennen IOxperjaar 5 uur 1
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In de vigerende milienvergunning zijn diverse geluidsprodueerende aetiviteiten opgenomen en zijn in

de voorsehriften geIuidsgrenswaarden opgenomen. Deze vergunde geIuidsgrenswaarden sluiten aan bij

de streefwaarden voor het landelijke gebied, zoals opgenomen in de Cireuiaire IndustrieIawaai. Deze

vergunde situatie I geIuidsgrenswaarden e.q. streefwaarden voor het Iandelijk gebied zijn in
onderhavige situatie ais uitgangspunt gehanteerd.

5.9 Lozen van a/valwater
In de huidige I vergunde situatie wordt ai het vrijkomende bedrijfsafvalwater van de iurichting geloosd

op het gemeentelijke riool.

5.10 Verbruik van water en energie
Het energie- en waterverbruik in de huidige situatie is ais voIgt:

Bron: Kwanhtatleve Informatle Veehoudenj 2006-2007, Anunal SCIences Group Wageu111gen DR. Hierin staan
de kostenl gegevens per 17-weekse opfokhen. De gegevens in de tabel zijn 0111 gerekend naar hetjaarverbruik.

Energiedrager Per 17-weekse hen Jaarverhrnik

gas (in m')
0,2 36.000

elektrieiteit (in kWh) 0,7
100.800

water (in m') 0,01 1.500
..
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6. VOORKEURSALTERNATIEF

6.1 ALgemeen
Het voorkeursalternatief omvat de door Het Anker gewenste bedrijfsopzet. In deze bedrijfssituatie is

sprake van een duurzame pluimveehouderij voor opfokhennen. In de gewenste situatie is sprake van

een uitbreiding van het aantal opfokhennen. In dit hoofdstuk wordt het voorkeursalternatief (VKA)

voor wat betreft de diverse milieuaspeeten verder uitgewerkt.

Beoogde bedrijfslocatie aan de Nieuwendijk Ie Nieuwleusen

6.2 AantaL dieren en wijze van huisvesting

Het voorkeursalternatief is vastgesteld op basis van het aantaJ gewenste dieren en de mogelijkheden

binnen de bestaande reehten c.q. geldcnde bepcrkingen en belemmeringen.

Vanaf 20 12 gaat een algeheel batterijverbod gelden. In de aanloop naar dit totaJe batterijverbod

worden ~hennen steeds vaker gehuisvest in stal met een voliere- of scharrelsysteem. In dat kader

worden opfokhennen, de latere leghennen, reeds in de opfokfase gehouden in een staJsysteem dat

gebaseerd is op het systeem waarin ze als leghen worden gehuisvest. Vandaar dat, mede vanwege het

dierenwelzijnaspeet, wordt gekozen voor een volieresysteem.

In de onderstaande tabel zijn het gewenste aantaJ dieren en het staJsysteem van het

Voorkeursalternatief opgenomen (zie ook bijlage 9).
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Omschrijving Aantal dieren I dierplaatsen

, Diercategorie

Opfokhennen

Voliere-opfokhuisvesting

Paarden

Volwassen paarden ouder dan 3 jaar

153.000

4

De te houden paarden (4 stuks) worden, vanwege het geringe aantal en milieueffect, in dit

milieueffectrapport, verder buiten beschouwing gelaten.

6.3 Beschrijving stalsysteem
Met betrekking tot het gekozen Voorkeursalternatiefwordt het volgende opgemerkt. De voorkeur van

aanvrager gaat, ondermeer vanwege de diervriendelijkheid uit naar het volieresysteem voor

opfokhennen. Aanvankelijk was het gewenste voorkeursalternatiefhet volierestalsysteem, E 1.8.1, in

combinatie met de gesloten opslag van pluimveemest. Lopende het onderzoek is het

Voorkeursalternatief nitgebreid met 2 extra te onderzoeken altematieven. Zodoende worden in de

navolgende tekst 3 volieresystemen voor opfokhennen beschouwd in combinatie met verschillende

nageschakelde technieken.

VoorkeursaltematiefI: E 1.8.1 + E 6.5
Binnen het VKA I worden in de 3 nieuwe stallen de dieren gehouden in een voliere-opfokhuisvesting

(Rav E 1.8.1). Per m' bruikbaar leefoppervlakte worden in de stal maximaal16 opfokhennen opgezet.

In dit stalsysteem bestaat minimaal 50% van de leefruimte uit een roostervloer. Deze roostervloer

dient minimaal te worden uitgevoerd in twee etages. Onder de roostervloeren worden mestbanden

gelnstalleerd, zodat de geproduceerde pluimvecmest afgevoerd kan worden naar de mestopslag.

Daarnaast is minimaal 1/3 deel van het grondoppervlak bedekt met strooisel.

De voer- en drinkwatervoorziening zijn boven een roostervloer aangebracht. Hiermee wordt bereikt

dat eventuele mors van voer en drinkwater tezamen met de pluimveemest op de mestband terecht

komt, zodat dit regelmatig wordt afgevoerd uit de stallen.

De pluimveemest (inclusief eventuele mors van voer en drinkwater) wordt minimaal eenmaal per

week uit de stallen verwijderd.

De technische eisen aan de uitvoering van de volierehuisvesting voor opfokhennen (E 1.8.1) is

gebaseerd op de volierehuisvesting voor leghennen (E 2.11). Dit systeem voor leghennen is een veel

voorkomend huisvestingssysteem voor deze diercategorie. Het is voor legkippen belangrijk dat deze

reeds in de opfokfase, namelijk tot 18 weken oUd, wennen aan het stalsysteem waarin zij als legkip

gehuisvest gaan worden.
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De ammoniakemissie vanuit het opfokstalsysteem voor leghennen bedraagt 0,050 kilogram NH3 per

dierplaats per jaar. Deze emissiewaarde is verhoudingsgewijs vastgesteld door middel van een

vergelijking met hetzelfde huisvestingssysteem voor leghennen, zoals hierboven bedoeld. Voor de

opslag van de afgedraaide pluimveemest in een gesloten mestopslag moet een additionele

ammoniakemissie worden gerekend van 0,030 kilogram NH3 per dierplaats per jaar.

Voorkeursalternatief II: E 1.8.1 + E 6.1
Binnen VKA II worden de 3 nieuwe stallen uitgevoerd met hetzelfde stalsysteem als bij VKA I (Rav E

1.8.1) met het versehil dat de mest na het verlaten van de stallen een extra droging ondergaat. Hiertoe

wordt er een mestdroogsysteem gelnstalleerd, dat werkt met geperforeerd doek.

De ammoniakemissie vanuit het opfokstalsysteem voor leghennen bedraagt 0,050 kilogram NH) per

dierplaats per jaar, daarbij opgeteld 0,010 kilogram NH3 per dierplaats extra voor het nagesehakelde

mestdroogsysteem.

VoorkeursalternatiefIII: E 1.8.2 + E 6.5
Binnen dit alternatief worden de opfokhennen in 3 nieuwe stallen gehouden in een voliere

opfokhuisvesting (Rav E 1.8.2). Per m' bruikbaar leefoppervlakte worden in de stal maximaal 16

opfokhennen opgezet.

In dit stalsysteem bestaat minimaal 65-70% van de leefoppervlakte uit een roostervloer. Deze

roostervloer dient minimaal te worden uitgevoerd in twee etages. Onder de roostervloeren worden

mestbanden g6nstalleerd, zodat de geproduceerde pluimveemest afgevoerd kan worden naar de

mestopslag. De voer- en drinkwatervoorziening zijn boven een roostervloer aangebraeht. Hiermee

wordt bereikt dat eventuele mol's van voer en drinkwater tezamen met de pluimveemest 01' de

mestband tereeht komt, zodat dit regelmatig wordt afgevoerd uit de stallen. De pluimveemest

(inc1usief eventuele mol's van voer en drinkwater) wordt minimaal eenmaal per week uit de stallen

verwijderd.

De pluimveemest 01' de banden wordt continu belueht met 0,3 m3Iueht/dier/ uur van minimaal 20 'C.

De mest 01' de mestbanden dient 01' het moment van afdraaien minimaal een drogestofgehalte te

hebben van 50%.

De ammoniakemissie vanuit dit Qpfokstalsysteem voor leghennen bedraagt 0,030 kilogram NH3 per

dierplaats per jaar. Deze emissiewaarde is verhoudingsgewijs vastgesteld door middel van een

vergelijking met hetzelfde huisvestingssysteem voor leghennen, zoals hierboven bedoeld. Voor de

langdmige opslag van de gedroogde pluimveemest in een gesloten mestopslag moet een additionele

ammoniakemissie worden gerekend van 0,030 kilogram NH3 per dierplaats per jaar.

6.4 Mestopslag
Binnen de Voorkemsalternatieven is bewust gekozen voor de opslag van pluimveemest. Eehter, indien

de afgedraaide pluimveemest binnen 14 dagen wordt afgevoerd geldt er, naast de emissiefaetor van het

stalsysteem, geen extra emissiefaetor voor de mestopslag.
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De initiatiefnemer hecht eehter veel waarde aan flexibiliteit in de bedrijfsvoering. Zodoende gaat de

voorkeur uit naar de opslag van mest voor een langere periode dan 14 dagen. am deze extra

ammoniakemissie, ten gevolge van de gewenste langere mestopslag, te beperken is naast het VKA-I

een aantal systeemeombinaties beoordecld met een extra emissieredueerende maatregel.

VKA-I: de mest wordt opgevangen op de onder de roosters aangebraehte mestbanden. De afgedraaide

mest wordt niet extra gedroogd maar reehtstreeks getransporteerd naar de gesloten mestopslag. Door

deze nagesehakelde techniek, waarbij de geproduceerdc pluimveemest op mestbanden wordt

getransporteerd naar een gcsloten opslag, moet er voor de opfokhennen in volierehuisvesting 0,030

kilogram NHJ per dierplaats per jaar extra worden gerekend. Kenmerkend voor dit systeem:

geen extra mestdroging, geen extra energiekosten;

hoge extra ammoniakemissiefactor;

VKA-II: de afgedraaide pluimveemest ondergaat in een droogtunnel een extra droging voordat het

wordt opgeslagen in de gesloten mestopslag. Kenmerkend voor dit systeem:

De extra ammoniakemissie door de langere opslag van pluimveemest wordt sterk geredueeerd

door een nagesehakelde techniek, waardoor de mest extra droogt.

Extra investering en energiekosten door droogtunnel.

VKA-III: in het stalsysteem zit een extra droging van de pluimveemest ge1ntegreerd. De mest op de

mestbanden wordt extra belucht en de mest verlaat de stal met een drogestofgehalte van minimaal 50

%.

De extra ammoniakemissie door de langere opslag van pluimveemest wordt sterk gereduceerd

door een stalsysteem met een lagere ammoniakemissie.

Extra invcstering en energiekosten door beluchting mestbanden.

In onderstaande tabel staat de emissiereductie weergegeven van de voorgestelde NHJ-reducercnde

maatregelen. Uitgangspunt hierbij is het gewenste aantal opfokhennen van 153.000 in combinatie met de

opslag van pluimveemest in een gesloten mestloods (voor allen identiek).

VKA-I VlZA-II VlZA-III

NH3-emissie stalsysteem (kg) 7.650 7.650 4.590

NHJ-emissie nageschakelde techniek (kg) 4.590 1.530 4.590

TOTAAL NH3-emissie stal + 12.240 9.180 9.180
nageschakelde techniek (kg)

Op basis van de gegevens in deze tabel kan worden geeoncludeerd dat de ammoniakemissie van het

voorkeursstalsysteem (voliereopfok E 1.8.1, Rav) in combinatie met het langdurig opslaan van

pluimveemest, door de twee emissiereducerende systeemcombinaties, VKA-II (met extra droogtunnel)

en VKA-III (met ge1ntegreerde mestbandbeluehting), afneemt met 25 %.
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6.5 Ammoniaktoets

De totaIe ammoniakuitstoot voor de verschillende altematieven kan aIs voigt worden berekend.

VKA-I

De m de tabel gehanleerde ammomakemlSslefacloren ZlJn gebaseerd op de Regelmg ammomak en veehoudenJ
(Rav).

Omschrijving Ray-code Aantal Ammoniak Totaal kg NH3

Diercategorie dieren emissie/dier

Opfokhennen « 18 weken) E 1.8.1 153.000 0,050 7.650,0

Nageschakelde teehniek E6.5 153.000 0,030 4.590,0

Totaal 12.240,0
..

VKA-II

De m de tabel gehanleerde ammomakenllsslCfacloren ZlJn gebaseerd op de Regelmg ammomak en veehoudenJ
(Rav).

Omschrijying Ray-code Aantal Ammoniak Totaal kg NH3
Diercategorie dieren emissie/dier

Opfokhennen « 18 weken) E 1.8.1 153.000 0,050 7.650,0

Nagesehakelde techniek, E6.1 153.000 0,010 1.530,0

Totaal 9.180,0
..

VKA-III

De m de tabel gehanleerde ammomakemlsslefacloren ZlJn gebaseerd op de Regelmg ammomak en veehoudenJ
(Rav).

Omschrijying Ray-code Aantal Ammoniak Totaal kg NH3

Diercategorie dieren emissie/dier

Opfokhennen « 18 weken), E 1.8.2 153.000 0,030 4.590,0

Nageschakelde techniek E6.5 153.000 0,030 4.590,0

Totaal 9.180,0
..

EfJecten ammoniak

Vanuit stallen waarin vee wordt gehouden wordt ammoniak geemitteerd. Dit leidt op een bepaalde

afstand tot een ammoniakdepositie. In geval van ammoniak wordt gesproken van depositie uitgedmkt in

mol potentieel zuur per hectare per jaar. Zoals beschreven in paragraaf 5.2 van dit rapport kan door het

oyerschrijden van de kritische depositie (potentieel zuur) van een ecosysteem een schadelijk effect

optreden. Deze kritische depositie verschilt per vegetatietypel type ecosysteem.

Berekeningsmethode ammoniakdepositie
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In paragraaf5.2 is de methode beschreven waannee de emissie van ammonia!< van uit een stal kan

worden omgerekend naar depositie, uitgedrukt in mol potentieel zuur per hectare per jaar, op een

bepaalde afstand vanaf die stal. Deze methode kan worden gebruikt tot een afstand, tussen stal en te

beschcrmcn gebied, van 3.000 meter. Is de afstand meer dan 3.000 meter dan is de depositie veroorzaakt

door een specifieke veehouderij met meetbaar en zijn significant negatieve effecten op het betreffende

gebied met aannemelijk. Dit uitgangspunt is in het verleden, maar ook recentelijk nog door de Afdeling

Bcstuursrechtspraak van de Raad van State gevolgd (nr. 200606229/1, 14 maart 2007).

Kwetsbare gebieden binnen de EHS

De veehouderij aan de Nieuwendijk ongenummerd te Nieuwleusen is in de beoogde situatie gelegen op

een afstand van ongeveer 4,5 kilometer van een gebied dat als kwetsbaar is aangemerkt. Het Iigt ten

oosten van Hasselt aan de Hasselterweg (zie figuur hieronder).

Ais kwetsbaar aangemerkt, < 50 ha, gelegen op circa 4,5 km van beoogde locatie (toiale lengte circa 1,8 km)

Het dichtst bijgelegen kwetsbaar gebied met een omvang groter dan 50 hectare, "Boswachterij

Staphorst", ligt op ruim 8 kilometer afstand van de beoogde bedrijfslocatie.

Aangezien de bedoelde gebieden zijn gelegen op een grotere afstand dan de 3.000 meter, waaJbinnen de

depositie meetbaar is, moet worden geconeludeerd dat zieh ten gevolge van de toekomstige

I
MilicuefTectrapportagc "Hel Anker" V.O.F. Nicuwcndijk O"g. te Nicuwleusen 37



(~,.~-,,":-

,~!

VANWESTREENEN
ADVISEURS VOOH HET BUITENGEBIED

ammoniakemissie, om het even welke altematief, geen meetbaar negatief effect voordoet binnen de

bedoelde gebieden.

Vogel-en fla!:JjtatgebiedeniNatura 2000 (Jigging, zie bijlage 5)

De veehouderij aan de Nieuwendijk ongenummerd te Nieuwleusen is in de beoogde situatie gelegen op

een afstand van ruim 4 kilometer van een gebied dat als Habitat-richtlijngebied is aangemerkt ("Zwarte

Water"). Voorts ligt er op circa] 5 kilometer van de beoogde locatie het Habitatrichtlijn "Vecht en

Beneden-Regge".

Het dichtst bijgelegen Vogelrichtlijngebied "Zwarte water en Overijsselse Vecht gedeeltelijk" (wordt

tevens aangewezen als Natura 2000) is ge]egen op circa 4,3 kilometer van de beoogde bedrijfslocatie.

Voar het beschermingsgebied "Zwarte water en Overijsselse Vecht gedeeltelijk" is geen kritische

depositiewaarde vastgesteld. Voor de beschermingsgebieden het "Zwarte Water" en de "Vecht en

Beneden-Regge" is een kritische depositie vastgesteld van 1.071 mol NI hal jaar. Een vergunning in het

kader van de Nbw] 998 kan zonder meer worden verleend indien in de nieuwe situatie onder de

drempelwaarde (5% van 1.071 moll ha Ijaar) = 53,5 mol wordt gebleven.

Ter indicatie: indien het gewenste bedrijfdichter bij de bedoelde beschermingsgebieden, namelijk op

3.000 meter was gelegen van, 20U voor de depositie het volgende gelden. Bij toepassing van VKA III

bedraagt de ammoniakemissie van het gewenste opfokhennenbedrijf9.180,0 kg. Dit zou op een (fietieve)

aJ'tand van 3.000 meter resulteren in een depositie van (9.180,0 x 0,00095 =) 8,7 mol op een bosgebied,

re,lpectievelijk (9.180,0 x 0,00047 =) 4,3 mol zuur per hectare periaar op "overige vegetatie".

De genoemde beschermingsgebieden zijn gelegen op een afstand groter dan 3 kilometer. Zodoende zal

te allen tijde ruimschoots onder de drempelwaarde van 5 % worden gebleven.

Hoewel de ammoniakdepositie ten gevolge van een veehouderij feite]ijk getoetst moet worden aan de

Nbw 1998, bestaat er in dit kader, aangezien ruimschoots onder de drempelwaarde wordt gebleven,

geen enkele aanleiding de gevraagde milieuvergunning te weigeren.

Conclllsie ammoniaktoets VKA

De beoogde bedrijfslocatie aan de Nieuwenweg te Nieuw]ellsen is gelegen op meer dan 3.000 meter van

een te beschermen gebied (kwetsbaar EHS, Vogel-Habitat! Natura 2000).

Ondanks dat er een verschil in ammoniakemissie is tussen de verschillende Voorkeurs-altematieven, zal

geen van de altematieven ten gevolge van deze emissie leiden tot meetbare, significant negatieve

effecten op enig beschermd gebied.

Bovendien zal in aile situaties ruimschoots voldaan worden aan de drempelwaarde (5% van de kritische

depositiewaarde), waaruit blijkt dat een eventuele vergunning in het kader van de Nbw ] 998 verleend

kan worden.
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De ammoniakdepositie tengevolge van een van de VKA's veroorzaakt, gelet op de grote afstand, geen

meetbaar, significant negatief effect op een te beschermen gebied. Daarmee staan de EHS (Wav) en de

Vogel- en Habitatrichtlijn (en Natura 2000) vergunningverlening van een van de VKA's niet in de weg.

6.6 Financiifle vergelijking VKA's

In onderstaande tabel zijn de extra investeringen en extra jaarkosten weergegeven ten gevolge van

mestbandbeluchting (bij E 1.8.2, VKA-III) en een eventueel extra nageschakelde droogtunnel (VKA

II, E 6.1) van de pluimveemest ten opzichte van een volieresysteem zonder beluchting (VKA-I, E

1.8.1). Hierbij zijn de kosten voor de opslag van mest niet meegerekend. Bij alle drie VKA 's wordt

hiervan namelijk gebruikgemaakt.

De gegevens komen mt PraktIjkboek 43 Kosten ammonrakemrssreredueerende systemen III de
pluimveehouderij" (februari 2005, Animal Sciences Group). De genoemde kosten gelden voor de vergelijkbare

volieresystemen vaor legkippen waarop de toe te passen volieresystemen veor opfokhennen zijn gebaseerd. De

gegevens in het bedoelde Praktijkboek zijn gebaseerd op een volierestal met 30.000 dierplaatsen en zijn inelusief
BTW. De cijfers in de tabel zijn omgerekend naar in totaa1153.000 opfokhennen (vemlenigvuldigd met faclor
5,1). Energiekosten op basis van: E 0,10,- kWh en E0,307 per m' aardgas.

VKA-I VI<A-II VKA-III

Ammoniakemissie (kg) 12.240 9.180 9.180
Mestbandbeluchting (E 1.8.2)

- Installatiekosten (E/ dierlllaats) n.v.t. n.v.t. 0,99
- Installatiekosten 153.000 plaatsen 151.725
- Energiekosten 10,710

Nageschakeld Mestdroogsysteem (E 6.1)

- Installatickosten (E/ dierplaats) n.v.t. 3,97 n.v.t.

- Installatickosten 153.000 plaatsen 606.900
- Energiekosten per jaar 7.650

Ammoniakreductie t.o.v. VKA-I in kg/jaar 0 3.060 3.060
Extra kosten t.o.v. VKA-I

- Installatiekosten (E) 0 606.900 151.725

- Energiekosten per jaar 7.650 10.710

..
"

6.7 Geuremissie locatie Nieuwendijk

Binnen de systematiek van de Wet geurhinder en veehouderij wordt er, voor zover dit de

geuremissiefactor betreft, geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende VKA's. Met betrekking

tot het aspect geur is er derhalve geen verschil tussen de verschillende VKA's. De geuruitstoot op

basis van de beschreven voorkeursalternatieven kan als voIgt worden berekend.
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De m de tabel gehanteerde omrekenfactoren zljn gebaseerd op bljlage I van de Regelmg geurhmder en veehoudenj
(Rgv). Voor nageschakelde technieken (E 6. 1/E 6.5) en paarden is geen geur-emissiefactor vastgesteld in de Rgv.

Omschrijving Rav-code Aantal Odourunitsl Totaalodour
Diercategorie dieren dier

units (in ou/s)

Opfokhennen « 18 weken) E 1.8.1/ E 1.8.2 153.000 0,18 27.540,0

Nageschakclde techniek E 6.I/E 6.5 153.000 -- --

Paarden (onder dan3 jaar) Kl 4 -- --

Totaal 27.540,0
.. ..

De veehouderij aan de Bouwhuisweg 33 te Nieuwleusen veroorzaakt in de gewenste situatie een totale

geuremissie van 27.540 odour units per seconde.

6.8 Geurbelastillg loeatie Nieuwendijk
Met behulp van de in de vorige paragraafbeschreven geuremissie vanuit het gewenste bedrijf op de

beoogde loeatie kan de eventuele geurbelasting op omliggende geurgevoelige objecten worden

bepaald.

Het bedrijf en de omgeving daal'van bevindt zich buiten een zogenaamde coneentratiegebied waardoor

de maximale geurbelasting voor geurgevoelige objeeten binnen en buiten de bebouwde kom,

respeetievelijk 2,0 en 8,0 odour units per kubieke meter lucht bedraagt.

In onderstaande tabel staat de geurbelasting weergegeven op de versehillende omliggende voor

geurgevoelige objecten ten gevolge van het gewenste bedrijf aan de Nieuwendijk ongenummerd te

Nieuwleusen (zie ook bijlage 17).

* feltelDk betreft dn ovengens een agransche bedlljfswonmg blj een melkrundveebednjf. Hlervoor
geldt slechts een minimum afstandeis van 50 meter.

Geurgevoelig object Geurnorm Gel/r-

ou/nr' belasting
ol/fn/

Tolhuisweg 2 8,0 4,0

Westeind 218 8,0 4,0

Staartskampweg 2* 8,0 1,8

.. .. ..

Uit het vorenstaande blijkt dat met toepassing van de VKA's, tel' hoogte van omliggende

geurgevoelige objecten, ruimschoots voldaan kan worden aan de wettelijke geumormen uit de Wet

geurhinder en veehouderij.
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6.9 Lllchtkwaliteit

In alle stallen wordt lengteventilatie toegepast. Voor de afzuiging worden vervolgens frequentie

geregelde ventilatoren gebruikt. De ventilatie wordt geregeld middels geautomatiseerde

klimaatcomputers. Het toe te passen ventilatiesysteem zal, mede in verband met de nieuwbouw van de

stallen, voldoen aan de stand del' techniek en zal daannee energiezuinig zijn uitgevoerd.

Ten behoeve van deze MER is er een luehtkwaliteitonderzoek uitgevoerd (rapport 2006.2608-1,

Cauberg-Huygen). Het rapport is als bijlage II toegevoegd.

Onderzoeht is of op de beoordelingsloeaties, zoals besehreven in paragraaf 3.3 van het rapport,

voldaan kan worden aan de grenswaarden zoals deze zijn opgenomen in het Besluit luchtkwaliteit

2005.

Vit het onderzoek blijkt dat er, bij toepassing van het voorkeursalternatief, tel' hoogte van de

beoordelingsloeaties, geen oversehrijdingen van de grenswaarden voor het jaargemiddelde en het

aantal daggemiddelde oversehrijdingen plaatsvindt.

Vergelijking tussen de versehillende voorkeursalternatieven levert een extra voordeel op voor VKA III

ten opzichte van VKA I en II. Dit houdt direct verband met de toepassing van het aangepaste

stalsysteem in dit alternatief, E 1.8.2 (Rav). Bij dit stalsysteem bestaat een groter dee! van de

leefruimte uit een roostervloer, met daaronder een mestband. Bovendien wordt in dat systeem de mest

extra gedroogd. Hierdoor wordt er per opfokleghen mindel' ammoniak en ook mindel' stof uitgestoten.

6.10 Werkzaamheden

Door de uitbreiding van het bedrijf ontstaat er een groter arbeidsbehoefte. De verwaehting is dat de

voorkomende werkzaamheden rondgezet kunnen worden door Het Anker en twee man personeel

(fulltime). De aard van de werkzaamheden (opfokken van opfoklegkippen) blijft ten opzichte van de

huidige situatie aan de Bouwhuisweg 33 ongewijzigd.

6.11 Vervoersbewegingen / geillid

Als het pluimveebedrijf in werking is zal er sprake zijn van een zekere geluidsuitstraling. Dit wordt

veroorzaakt door de aanwezigheid van ventilatoren, het lossen van veevoer, het aan- en afvoeren van

opfokhennen, het afvoeren van mest. Voor de voorgenomen aetiviteit is een volledig akoestiseh

onderzoek opgesteld om inzicht te krijgen in de akoestische situatie. Dit akoestiseh onderzoek van

Cauberg Huygen (kenmerk 2006.2527-1) is als bijlage 10 bij dit MER gevoegd.

Vit de geluidsrapportage blijkt dat het bedrijf in de gewenste aard en omvang (ruimsehoots) kan

voldoen aan de geluidsnonnen (Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en maximale

geluidsniveaus) zoals deze gelden. Ook kan de voorgenomen activiteit ruimschoots voldoen aan de

voorkeursgrenswaarde zoals deze voor de indirecte hinder is gesteld.

6.12 Energie en water

Doordat de gehele inrichting nieuw wordt gebouwd, kan met betrekking tot het aspect worden gesteld

dat de stand del' techniek wordt toegepast. Door gebruik te maken van ventilatoren met een
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frequentieregeling en het toepassen van klimaatcomputers wordt het energieverbruik zoveel mogelijk

beperkt. Alle stallen worden volledig ge'isoleerd (dak-, wand en vloer), waardoor de warmteverliezen

worden beperkt.

Conform de normen uit de Kwantitatieve Informatie Veehouderij 2006-2007 zal het toekomstig

elektriciteitverbruik in de gewenste bedrijfsopzet, voor het houden van 153.000 opfokhennen, op de

nieuwe locatie circa 325.000 kWh en circa 92.000 m3 aardgas bedragen'. Daamaast zal het

waterverbruik circa 4.600 m3 bedragen

Bij de imichting van het bedrijf wordt overigens rekening gehouden met energiebesparende

maatregelen. In de stal worden energiezuinige, dimbare HF-TL-armaturen ge'installeerd. Door

toepassing van lengteventilatie wordt gemiddelde een elektriciteitsbesparing van 20% gerealiseerd ten

opzichte van conventionele mechanische ventilatie (Energie veehouderij, EI I Infomil). De

ventilatoren zijn waar nodig voorzien van bijschakelregeling, waarbij er ventilatoren worden

bijgeschakeld zodra de situatie daarom vraagt. Het ventilatiesysteem wordt zo ontworpen om te zorgen

voor een goede temperatuurbeheersing en een minimale ventilatiegraad in de winter.

6.13 Afva/water
Het afvalwater van de dagelijkse werkzaamheden binnen de beoogde inrichting zal, zo mogelijk, via

het gemeentelijk riool worden afgevoerd. In de praktijk worden de stallen droog schoon gemaakt

behoudens bij calamiteiten (bijvoorbeeld bij vogelpest e.d.). De gevolgen voor het watersysteem en de

mogelijke gevolgen voor de bodem (verzuring en eutrofiering) zijn mede daardoor nihil.

Mocht aansluiting van het beoogde perceel op het gemeentelijk riool niet mogelijk blijken, dan wordt

in overleg met de gemeente Dalfsen en het Waterschap naar een andere oplossing gezocht.

6.14 Bodem

Vit het verkennend bodemonderzoek (bijlage 12, nr. vo/vdb/20061103, Midden Nederland Milieu)

blijkt dat zich op de beoogde bedrijfslocatie geen verhoogde concentraties voordoen in de bodem. In

het grondwater wordt ter plaatse van de peilbuizen een lichte verhoging aangetroffen van de

concentratie Clu·oom. Hierbij wordt de streefwaarde overschreden. Echter de bijbehorende

tussenwaarde wordt ruimschoots onderschreden. Gesproken wordt over een licht verhoogd

achtergrondniveau. De conclusie is dat de bodemkwaliteit op de onderzoekslocatie geen aanleiding

geef! voor de uitvoering van een naderonderzoek. De onderzoeksresultaten vonnen geen belemmering

voor de gewenste bouwactiviteiten.

In de gewenste bedrijfssituatie vinden ten opzicht van de huidige situatie aan de Bouwhuisweg 33

geen nieuwe bodembedreigende bedrijfsactiviteiten plaats. Voor alle eventueel bodembedreigende

activiteiten zal in de beoogde situatie worden voldaan aan het gestelde in de Nederlandse Richtlijn

bodembescherming. Er zal daarmee sprake zijn van een verwaarloosbaar bodemrisico. Eventuele

benodigde bodembeschennende voorzieningen, zoals betonvloeren en lekbakken zullen periodiek

worden onderhouden en geYnspecteerd (logboek).

5 Uit Kwantitatieve Informatic Veehouderij 2006-2007, Animal sciences Group Wageningen UR. Kosten!
gegevens per 17-weekse opfokhen omgerekend naar jaarverbruik
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7. MEEST MILIEUVRIENDELIJK ALTERNATIEF

7.1 Ovel'wegingen MMA
Een verplicht item bij een MER is de beschrijving van het meest milieuvriendelijke altematief. Als

uitgangspunt voor het meest milieuvriendelijke alternatief wordt de bedrijfsvoering / bedrijfsopzet /

voorgenomen activiteit zoals opgenomen in het voorkeursalternatief gehanteerd. Het meest

milieuvriendelijke alternatief (MMA) moet uitgaan van de beste bestaande mogelijkheden tel'

beschenning en/ofverbetering van het milieu. Voor het bepalen van het MMA zijn de hobbymatig te

houden pam'den niet beoordeeld en derhalve buiten beschouwing gelaten. Het MMA heeft met name

betrekking op geur en ammoniak en de reductic van deze emissies. Hierbij wordt getraeht om een

optimale eombinatie van emissiebeperkende maatregelen in de stal te bereiken door bijvoorbeeld het

toepassen van een biologisehe of chemische luehtwasser.

Daarnaast zal in het kader van het MMA worden gestreefd naar een geoptimaliseerde

energiehuishouding. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan energiebesparingsmaatregelen in de

vorm van een centrale afzuiging met energiezuinige systemen (frequentieregelaars).

De volgende criteria zijn belangrijk en bepalend voor het MMA:

• het houden van 153.000 opfokhennen;

• de pluimveestallen worden emissiearm uitgevoerd;

• het MMA voldoet aan de wettelijke kadel'S aangaande de ammoniak- en geuremissie;

• in het MMA worden de best besehikbare emissiebeperkende huisvestingssysteem toegepast.

7.2 Afweging stal,ysteem MMA
Bij de keuze voor een stalsysteem voor een opfokhennenbedrijf zijn de aspecten "geuremissie" en

"ammoniakemissie" maatgevend. Daarbij speelt bovendien, vanwege het toekomstige verbod op

batterijhuisvesting het dierenwelzijnaspect. VerdeI' kan met zekerheid worden gesteld dat een

volieresysteem voor opfokhennen veel diervriendelijker is dan een batterijhuisvestingssysteem. Indien

er in combinatie met het volierehuisvestingssysteem een chemisehe luchtwasser worden toegepast,

wordt er gelet op de aspecten geur- en ammoniakemissie (en daarbij het dierenwelzijn) het Meest

Milieuvriendelijk Altematief toegepast.

Het werkingsprincipe van luehtwassers laat zich als voIgt beschrijven: de stallucht wordt middels

ventilatoren door een kunststof filterpakket geperst. Dit kunststof filterpakket wordt besproeid met een

mengsel van water vermengd met zwavelzuur (waswater). In het filterpakket ontstaat een chemische

reactie: het zwavel bindt zich met het ammoniak en slaat neer als stikstof (een zout). De scheikundige

reactie kan als voIgt worden weergegeven:

2 NH3 + H2S04 ~2 NH4
++ SO/.

Als het proceswater verzadigd is wordt dit "gespuid" (geloosd). Dit "spuiwater" moet in aparte tanks

worden opgeslagen.
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7.3 Ammolliaktoets

Een volieresysteem voor opfokhennen met daarop aangesloten een chemisch luchtwasser

De totale ammoniakuitstoot op basis van het Meest Milieuvriendelijk Altematicfkan als voigt worden

berekend.

De III de tabel gehanteerde ammomakemlsSlcfactoren ZlJll gebaseerd op de Regelmg ammomak en veehoudenJ

(Rav).

Omschrijving Rav-code Aantal Ammoniak Totaal kg NH)
Diercategorie dieren - emissie/dier

Opfokhellnen « 18 weken) E 1.9 153.000 0,017 2.601,0

Chem!sch luchtwassysteem (90 %

reduct!e) Groen Label BB 00.06.089/A

00.06.090)

Mestopslag E6.5 153.000 0,030 4.590,0

Totaal NHremissie 2.601,0
Zander mestopslag

Totaal NHremissie 7.191,0
Inc/us!e!mestopslag

.. ..

Berekening ejJecten ammoniak

Zoals beschreven leidt ammoniakemissie op een bepaalde afstand tot een ammoniakdepositie. De

berekeningsmethode voor de bepaling van de depositie geldt voor een afstand tot 3.000 meter tussen

bron en te beschermen gebied.

Zoals in de beoordeling van de Voorkeurs Altematieven reeds is beschreven bevinden er zich binnen de

genoemde afstand van 3.000 meter, gemeten vanaf de beoogde bedrijfslocatie, geen

beschermingsgebieden in de zin van de Wav of de Vogel- I-Iabitatrichtlijn! Natura 2000 (zie ook bijlage

5 en 6).

ConcIusie ammoniaktoets MMA

Nu de bedoelde gebieden zijn gelegen op een grotere afstand dan de 3.000 meter moet ook in het geval

van het MMA worden geconcludeerd dat zich ten gevolge van de toekomstige ammoniakemissie geen

meetbaar, significant negatief effect voordoet binnen de bedoelde gebieden. Daarmee staan de EI-IS

(Wav) en de Vogel- en I-Iabitatrichtlijn (en Natura 2000) vergullningverlening van het MMA niet in de

weg.

7.4 Geuremissie locatie Nieuwelldijk

Ten gevolge van het toepassen van een chemische luchtwasser kan voor de opfokhennen een de lagere

geuremissiefactor (0,13 odour units ten opzichte van 0,18) uit de Rgv worden gebruikt. De
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geuruitstoot op basis van het Meest Milieuvriendelijk Alternatief kan daannee als voIgt worden

berekend.

De m de tabel gehanteerde omrekenfaetoren zlJn gebaseerd op blJlage 1 van de Regelmg genrhmder en veehoudenJ
(Rgv). Voor nageschakelde tecbuieken en paarden is geen geur-emissiefactor vastgesteld in de Rgv.

Omschrijving Rav-code Aantal Odourunitsl Totaal odour
Diel'catcgorie dieren dier

units (in ou/s)

Opfokhennen « 18 weken) E 1.9 153.000 0,13 19.890

Chemisch luchtwas.lysteem (90 %

reductie) Groen Label BB 00.06. 089/A

0006.090)

Totaal 19.890
.. .. ..

Het bedrijf veroorzaakt met toepassing van het Meest Milieuvriendelijk Alternatief aan de Nieuwendijk

ongenummerd te Nieuwleusen een totale geuremissie van 19.890 odour units per seconde.

7.5 Gellrbelasting locatie Niellwendijk

Met behulp van de in de vorige paragraafbeschreven geuremissie vanuit het gewenste bedrijf op de

beoogde locatie kan de eventuele geurbelasting op omliggende geurgevoelige objecten worden

bepaald.

Het bedrijf cn de omgeving daarvan bevindt zich buiten een zogenaamde concentratiegebied waardoor

dc maximale geurbelasting voor geurgevoelige objecten binnen cn buiten de bebouwde kom,

respectievelijk 2,0 en 8,0 odour units per kubieke meter lucht bedraagt.

In onderstaande tabel staat de geurbelasting weergegeven op de verschillende omliggende voor

geurgevoelige objecten ten gevolge van het MMA bedrijf aan de Nieuwendijk ongenummerd te

Nieuwleusen (zie ook bijlage 17).

* feItehJk betreft dlt een agransche bednJfswonmg blJ een melkrnndveebedrlJr. H,ervoor geldt
slechts een afstandeis van 50 meter.

Geurgevoelig object Geurnorm Geur-

ou/m3 belasting
ou/m3

Tolhnisweg 2 8,0 2,9

Westeind 218 8,0 2,9

Staartskampweg 2* 8,0 1,3

.. .. .. ..
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Vit bovenstaande tabel blijkt dat met toepassing van het MMA, ter hoogte van omliggende

geurgevoelige objecten, voldaan kan worden aan de gesteld geurnonnen in de Wet geurhinder en

veehouderij.

7.6 Overige aspecten MMA

Deze aspeeten alsmede de verdere bedrijfsopzet zijn in het MMA gelijkwaardig aan het

voorkeursalternatief. In geval van het MMA wordt op het volierehuisvestingssysteem een luchtwasser

aangesloten, waardoor de uit te stoten stallucht wordt gereinigd.

Mestopslag
In de richtlijnen voor dit milieueffectrapport wordt geschreven dat voor het MMA de situatie moet

worden besehreven waarin sprake is van directe afvoer van de pluimveemest.

Werkzaamheden
De werkzaamheden zijn in het MMA gelijkwaardig aan het voorkeursalternatief. Het versehil zit in en

het onderhoud van de luchtwassers.

Geluid/ vervoersbewegingen
De extra geluidsbronnen in het MMA vormen de toepassing van de chemische luchtwassers. Hierdoor

neemt het aantal vervocrsbewegingen bij het MMA toe ten opzichte van het voorkeursalternatief. Deze

zijn nodig voor de extra aanvoer van zwavelzuur en het afvoercn van het vrijgekomen spuiwater.

Zuurverbruik
Ten behoeve van de chemische luchtwasser wordt jaarlijks per opfokhennenplaats ongeveer 0,5 liter

zwavelzuur verbruikt. Het zwavelzuur moet worden opgeslagen in spcciaal hiervoor bestemde

dubbelwandige tanks. Binnen het MMA worden er 153.000 opfokhennen gehuisvest in een drietal

stallen die zijn voorzien van een chemische luchtwasser. Het jaarlijkse zwavelzuurverbruik bedraagt

derhalve (153.000 x 0,5 =) 76.500 liter.

Spuiwater
Bij het wasproces van de stallucht in een luchtwasser ontstaat verzadigd spuiwater.

De hoeveelheid spuiwater dat vrijkomt bij de toepassing van een ehemische luchtwasser bedraagt per

henjaarlijks circa 4,5 liter. In totaliteit zal in het MMA derhalve circa (153.000 x 4,5

liter/dierplaats/jaar = 688.500 liter/jaar =) 688,5 m' spuiwater. Dit spuiwater mag niet geloosd worden

op het gemeentelijk riool ofhet oppervlaktewater en zal derhalve apaIt moeten worden opgeslagen.

Afhankelijk van de toe te passen ehemische luchtwasser e.q. leverancier wordt de afvoer van het

spuiwater bepaald. Afhankelijk van de concentratie ammoniak en ammoniumverbindingen in het

spuiwater van de chemische luchtwasser moet de stof al dan niet worden aangemerkt als meststof of

als (gevaarlijke) afvalstof.

Eodem
De bodembedreigende aetiviteiten I bodembesehermende voorzieningen verschillen in het MMA niet

ten opzichte van het voorkeursaltematief, met uitzondering van de chemische luehtwasser.
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De opslag van zuur moet plaats vinden in dubbe1wandige tanks vervaardigd van kunststof. Ook het

spuiwater moet wordt opgeslagen in een vloeistofdichte opslagtank, vervaardigt van staal. Het wassen

van de lueht vindt plaats in een gesloten proeessysteem. Voor de luehtwassers en de bijbehorende

opslag van zuur en spuiwater gelden voorsehriften aangaande de beseherming van de bodem. De

werking van het gehele wassysteem moet periodiek (jaarlijks) onderhouden en gelnspeeteerd worden.

Voor deze werkzaamheden moet een contract worden afgesloten.

Luchtkwaliteit

Het is bekend dat door toepassing van luehtwassers de fijnstofuitstoot verminderd kan worden.

Onderzoek wijst uit dat de emissie van fijnstof 70 tot 90% geredueeerd kan worden. Een ehemisehe

luehtwasser kan daannee uitkomst bieden in situaties waar reeds oversehrijdingen van de normen uit

het Besluit luehtkwaliteit optreden. Het luehtkwaliteitsonderzoek (rapport 2006.2608-1, Cauberg

Huygen, bijlage II) wijst uit dat er zich ter hoogte van de in het rappOlt beschreven

beoordelingsloeaties geen overschrijding van de grenswaarden uit het Besluit luchtkwaliteit 2005.

7.7 Financiilfe gevolgen MMA

De kosten voor een chemische luchtwasser wordt bepaald door de investeringskosten en de

exploitatiekosten ervan. In de exploitatiekosten zijn de energiekosten opgenomen voor het continue

rondpompen van het waswater en het extra energieverbruik door de hogere tegendruk welke

overwonnen moet worden om de stallueht door het wasserpakket te "drukken". Ook is hier rekening

gehouden met de extra kosten ten gevolge van de afzet van het verzadigde spuiwater (€ 7,5 tot € 10,

per m3
).

In onderstaande tabel zijn de extra investeringen en extra jaarkosten weergegeven ten gevolge van het

Meest Milieuvriendelijk alternatieften opzichte van een volierehuisvestingssysteem, waarvan bij het

Voorkeursalternatiefsprake is. Hierbij is uitgegaan van de gewenste 153.000 plaatsen voor

opfokhennen. De gegevens zijn afkomstig uit Praktijkboek 43 "Kosten ammoniakemissieredueerende

systemen in de pluimveehouderij" (februari 2005, Animal Sciences Group) en de KWIN 2006-2007.

De genoemde kosten gelden voor de vergelijkbare volieresystemen voor legkippen waarop het toe te

passen volieresysteem voor opfokhennen is gebaseerd. De gegevens in het bedoelde Praktijkboek zijn

gebaseerd op een volierestal met 30.000 dierplaatsen en zijn ine1usiefBTW. De cijfers in de tabel zijn

omgerekend naar in totaa1153.000 opfokhennen (vermenigvuldigd met factor 5,1). Energiekosten zijn

op basis van een gemiddelde prijs van € 0,11 kWh en € 0,375 per m3 aardgas.
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Kosten luchtwasser MMA
Eenmalige investering

Installatie bij 153.000 plaatsen

Jaarlijks terugkomende kosten
Jaarkosten van de investering*
Exploitatiekosten per jaar**

£566.100

£ 88.740
£44.370

De gegevens komen uit PrakuJkboek 43 "Kosten ammoniakemissiereducerende systemen in de
pIuimveehouderij" (febmari 2005, Animal Sciences Group) en Kwantitatieve Informatie Veehouderij 2006-2007
(Animal Sciences Group).
* Rente, afschrijving en onderhoud samen 13%;
** Energiekosten en afzet verzadigd spuiwater.

Energie(kosten)

Het elektriciteitsverbruik neemt bij het toepassen van chemisch luchtwassers toe. Door het plaatsen

van luchtwasser nemen de totale exploitatiekosten (energie + afvoer spuiwater) toe met circa

€ 45.000,-. Een overgroot deel hiervan is energiekosten, omdat de extra kosten voor de afvoer van het

spuiwater (ca. 690 m3 x € 10,-) circa € 7.000,- per jaar bedragen.

Deze sterke stijging van het energiegebruik (en - kosten) houdt verband met de op te bouwen hoge

druk over de luchtwassers en het sproeien en verpompen (beide continue) van het waswater.
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8. VERGELIJKING VAN ALTERNATIEVEN

In dit hoofdstuk wordt een vergclijking gemaakt tussen de mecst relevante milieugcvolgen van de

huidige situatie in relatic tot het voorkeursalternatief (VKA I/II/III) en het meest milieuvriendelijke

alternatief (MMA). Met name komen hier de aspecten "ammoniak" en "geurhinder" aan der orde.

8.1 Ammolliak

Gebiedsbeschermillg

Zoals beschrevcn in hoofdstuk 4 is de bescherming van bepaalde gebieden geregeld in zowel de Wet

ammoniak en veehouderij als in de Natuurbeschermingswet 1998 (via de Vogel- en Habitatrichtlijnl

Natura 2000).

De uitstoot van de ammoniak afkomstig van het (toekomstige) opfokhennenbedrijfkan schadelijkc

effecten veroorzaken op een "kwctsbare gebied", als bedoeld in de Way of op de bedoclde speciale

beschenningsgcbieden. In de onderstaande tabel is de ammoniakemissie en de afstand tot de

verschillende beschenningsgcbicden weergegeven.

Bestaallde
VKAI VKAII VKAIII

MMAzollder
sitllatie mestopslag

Emissie (in kg NH3 ) 5.040,0 12.240,0 9.180,0 9.180,0 2.601

Afstand tot kwetsbaar
3,4km 4,5 km* 4,5 km* 4,5 km* 4,5 km*

gebied binnen EHS

Afstand tot Vogel-
ca. 9 km ea. 4,3 km ca. 4,3 km ea. 4,3 km ca. 4,3 km

richtlijngebied

Afstand tot Habitat-
ea. 9 km ca. 4,3 km ca. 4,3 km ca. 4,3 km ca. 4,3 km

riehtlijngebied

* Dlt betreft eell gebled]e «< 50 hectare) dat IS gelegen ten oosten van Hasselt aan de Hasselterweg. In de nabl]e
toekomst kan, in de zin van de WaY, een gebied als kwetsbaar worden aangemerkt indien het > 50 ha. Het dichtst
bijgelegen kwetsbaar gebied met een omvang groter dan 50 hectare, "Boswachterij Staphorst", Jigt op ruim 8
kilometer afstand van de beoogdcbedrijfslocatie.

Vit bovenstaande blijkt dat in al de genoemde gevallen de afstand tot een te beschermen gebied ruim

meer dan 3.000 meter bcdraagt. De ammoniakemissic in geval van het MMA ligt beduidend lager dan

in geval van de andere scenario's. Dit houdt overigens rechtstreeks verband met het ontbreken, in dit

scenario, van een nageschakelde techniek om de mest verder te drogen en daarna op te slaan. Het niet

verder drogen en kunnen opslaan van de mest is bcdrijfstechnisch erg onwenselijk. De bedoelde

langere opslag maakt flexibiliteit in het afvoennoment mogelijk. Hierdoor kan beter worden

ingespeeld op perioden waarin de vraag naar mest groot is. Om de eventuele milieugevolgen van de

langdurige mestopslag (in een gcsloten loods), zo veel mogelijk te beperken, is binnen het VKA III

gekozen voor een stalsysteem waarbij de mest droger wordt afgedraaid. Binnen dit alternatief wordt de
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pluimveemest op de mestbanden namelijk continu belucht met 0,3 m3/dier/uur. Hierdoor neemt de

NH3-emissie vanuit het volierestalsysteem afvan 0,05 tot 0,03 kg NHJ per dierplaats per jaar.

Zoals eerder beschreven kan tot een afstand van 3.000 meter een bepaalde ammoniakdepositie aan een

veehouderij worden toegekend. Op een afstand die groter is, is de eventuele depositie niet meetbaar.

Aangezien in aile onderzochte alternatieven de bedoelde afstand groter is dan 3.000 meter moet

worden geconcludeerd dat de gebiedsbescherming in voldoende mate is gewaarborgd.

Vanwege deze grate afstand zal in geen van de situatiesl alternatieven, ter plaatse van een kwetsbaar

gebied of speciaal beschenningsgebied sprak zijn van een meetbaar, significant, negatief effect

worden veroorzaakt.

IPPC
De bestaande en ook beoogde bedrijfsomvang valt onder de werkingsfeer van de IPPC. Op basis van

de IPPC-richtlijn dient te worden beoordeeld of in de gewenste situatie de "best beschikbare

technieken" (BBT)' worden toegepast. In de bij de IPPC behorende BREF' zijn voor de diercategorie

"opfokbennen" geen stalsystemen opgenomen. Hiermee voldoet feitelijk ieder stalsysteem voor

opfokbennen aan het gestclde in de IPPC en de daarop gebaseerde BREF intensieve veeteelt.

Besluit ammoniakemissie huisvestingveehouderij
In de bestaande situatie aan de Bouwhuisweg 33 te Nieuwleusen worden de opfokhennen slechts

gedeeltelijk gehuisvest in een emissiearm stalsysteem. Binnen aile alternatieven voor de nieuwe

locatie worden aile opfokhennen gehnisvest in een nieuw en emissieann stalsysteem. In onderstaande

tabel zijn de bestaande en de alternatieven voor de beoogde situatie weergegeven in het licht van het

gestelde in het (ontwerp) Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij. Het besluit zal, nadat

deze in werking is getreden, bepalen dat dierenverblijven, waar emissiearme huisvestingssystemen

voor beschikbaar zijn, (op den duur) emissieann moeten zijnlworden uitgevoerd. Het besluit bevat

hielioe zogenaamde maximale emissiewaarden. Op grond van het besluit mogen aileen nog

huisvestingssystemen met een emissiefactor die lager of gelijk is aan de maximale emissiewaarde

worden toegepast. Indien in een veehouderij dieren worden gehuisvest van een categorie waarvoor in

de bijlage bij het besluit een maximale emissiewaarde is aangegeven, mogen voor die dieren geen

huisvestingssystemen worden toegepast met een ammoniakemissiefactor die hoger is dan de maximale

emissiewaarde. Het besluit is op 28 december 2005 gepubliceerd in het Staatsblad (en op 27 maar!

2007 in gewijzigde vorm opnieuw gepubliceerd), maar is nog niet in werking getreden.

6 BAT = Best Available Techniques = Best Beschikbare Technieken (BBT)
7 BREF:::: Best Available Techniques reference document, een Europecs document, gepresenteerd in 2002, waarin allc
beschikbare huisvcstingsystemen voor de intensieve vcchouderij worden omschrevcn en waarin worth aangegeven wat als
best bcschikbare techniek kan worden beschouwd
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Bestaande
VKAI

MMA 'Onder
sitnatie

VKAII VKAIII
mestopslag

Emissiefactor
0,170 en 0,05 0,05 0,05 0,017

stalsysteem (kg pdp)'
0,03

Extra factor na-
0,03 0,01 0,03

geschakelde techniek'
n.v.t. n.v.t.

Maximale emissie
niet vastgesteld niet vastgcsteld niet vastgesteld niet vastgesteld

Besluit huisvesting"
niet vastgesteld

, emlsslefactor 111 kg per Jaar zoals beschreven m de Rav per dlerplaats (pdp).
** Maximale emissiewaarde zoals opgenomen in het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij

In het (ontwerp)Besluit huisvesting is voor de diercategorie 9pfokhennen (tot 18 weken) slechts een

maximaIe emissiefactor opgenomen voor dieren in een batterijhuisvesting. Voor opfokhennen in niet

batterijhuisvesting (zoals voliere) is in het huidige (ontwerp)Besluit huisvesting geen maximale

emissiewaarde opgenomen.

8.2 Geur

De uitstoot van geur afkomstig van het opfokhelmenbedrijf kan hinderlijke effecten veroorzaken ter

plaatse van omliggende stankgevoelige objecten.

Qeuremissie

In de onderstaande tabel is de invloed van de verschillende situaties weergegeven op het aspect geur

en de omgeving.

De m de tabel gehanteerde omrekenfactoren ZlJn gebaseerd op blJlage I van de Regelmg geurhmder en veehoudenJ
(Rgv).

Bestaande
VKAI VKAII VKA III

sitnatie
MMA

Odourunits I dier 0,18 0,18 0,18 0,18 0,13

Geuremissie (ouls) 8.640 27.540 27.540 27.540 19.890
..

geurbelasting

Geuremissie kan leiden tot geurbelasting op voor geurgevoelige objecten. In onderstaande tabel is

voor zowel de bestaande, als voor de beoogde locatie, de geurbelasting weergegeven op het, voor die

situatie, dichtst bijgelegen geurgevoelig object. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de

geurgevoelige objecten binnen en buiten de bebouwde kom.
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Norm Bestaande
Genrbelastillg (011/ m') (Oil/III") sitllatie

VKAI VKAII VKAIII MMA

Op dichtst bijgelegen
object !lilllle!! bebouwde 2,0 0,4* nihil nihil nihil lIihil
korn

Op dichtst bijgelegell
object buiten bebouwde 8,0 3,2 4,0 4,0 4,0 2,9
korn

• Indlell de toekomstlge woonbebouwmg van Nleuwleusell oprukt nehtmg de BouwhUlsweg, dalllleemt de
geurbelasting in de bestaande vergullde bedrijfssituatie op het diehtst bijgelegen geurgevoelig object toe tot circa
3,7oulm'.

Door de voorgenomen bedrijfsverplaatsing neemt de afstand ten opzichte van geurgevoelige objecten

toe. Hierdoor wordt, ondanks de beoogde bedrijfsvergroting op de nieuwe locatie, in de gewenste

situatie, ruimschoots voldaan aan wettelijke normen voor de geurbelasting (zie ook bijlage 17).

8.3 Geluid en vervoersbewegingen
Vit het akoestisch onderzoek (bijlage 10) is gebleken dat in het voorkeursalternatief geen sprake is van

ontoelaatbare toename van de geluidsproductie (gemiddelde en maximale geluidsniveaus) en dat

wordt voldaan aan de geldende normering. Tussen de alternatieven bestaan qua geluidsproductie en

het aantal vervoersbewegingen er geen grote verschillen. Het verschi! in geluidsrelevantie zit bij het

MMA ten opzichte van de rest met name in de toepassing van de ehemische luchtwassers. Dit brengt

namelijk extra aan- en afvoerbewegingen met zich mee, zoals de aanvoer van zwavelzuur en afvoer

van verzadigd spuiwater. Verder is er in dat geval een extra geluidsbijdrage van de hogedruk

venti!atoren, die nodig zijn om de tegendruk te overwinnen die de wasserpakketten veroorzaken.

Zoals beschreven in het akoestisch rapport zal er in het geval van het VKA worden voldaan aan de

geldende streefwaarden en zal er geen sprake zijn van ontoelaatbare geluidsproductie.

Ook kan de voorgenomen activiteit ruimschoots voldoen aan de voorkeursgrenswaarde zoals deze

voor de indirecte hinder is gesteld.

8.4 Kosten en energie
In de onderstaande tabel zijn de extra exploitatie- en jaarkosten voor de verschillende situaties

weergegeven ten opzichte van het oorspronkelijke voorkeursalternatiefVKA 1.

VKA-I VKA-Il VKA-III MMA

Extra kosten t.o.v. VKA-I
- Installatiekostell (e) 0 606.900 151.725 566.100

- Energiekosten per jaar 0 7.650 10.710 37.500 I)
_._---

- Jaarkosten 2) 0 87.210 27.540 133.110
1) Explouatzekosten luchtwasser: energze + aftet spUlwater

2) Rente, af,chrijving en onderhoud + exploitatiekosten.
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De gegevens komen uit Praktijkboek 43 "Kosten ammoniakemissiereducerende systemen in de

pluimveehouderij" (febmari 2005, Animal Sciences Group). De genoemde kosten gelden voor de vergelijkbare
volieresystemen voor legkippen waarop de toe te passen volieresystemen voor opfokhennen zijn gebaseerd. De

gegevens in het bedoelde Praktijkboek zijn gebaseerd op een volierestal met 30.000 dierplaatsen en zijn inclusief
BTW. De cijfers in de tabel zijn omgerekend naar in totaal 153.000 opfokhennen (vermenigvuldigd met factor
5,1). Energiekosten op basis van: € 0,10,- kWh en € 0,307 per m' aardgas.

Binnen het MMA worden chemische luchtwassers toegepas!. Door deze toepassing nemen naast het

energieverbrnik ook de investerings- en jaarlijkse exploitatiekosten sterk toe. Ditzelfde geldt in mindel'

mate ook voor het VKA II, met de nageschakelde mestdroging. Het grote voordeel van VKA III is dat

met relatief lage investerings- exploitatie- en jaarkosten de ammoniakemissiefactor van het

volierestalsysteem kan worden teruggebracht van 0,05 kg naar 0,03 kg per dierplaats.

Door de beoogde nieuwbouw worden voor de gehele inrichting nieuwe materialen en technieken

toegepast, welke allen voldoen aan de huidige stand der techniek. Verantwoord en duurzaam gebruik

is hiermee gewaarborgd.

8.5 Afvabvater

De hoeveelheid bedrijfsafvalwater en de wijze van lozing is bij de verschillende alternatieven

gelijkwaardig. De wijze van lozing van het afvalwater wordt, indien mogelijk, gelijkwaardig aan de

huidige situatie (riolering). De toename van de hoevee1heid te lozen afvalwater is een logisch gevolg

van de beoogde schaalvergroting.

WeI zal in het MMA, door het toepassen van een chemische luchtwassers jaarlijks ongeveer 700 m'

spuiwater ontstaan. Dit spuiwater mag niet worden geloosd op het riool, maar zal apart moeten worden

opgeslagen en als meststofworden afgevoerd.

8.6 Luchtkwaliteit

Zoals blijkt uit het luchtkwaliteitonderzoek (bijlage I I) kan er ter hoogte van de beoordelinglocaties,

bij toepassing van een van de voorkeursalternatieven, worden voldaan aan de grenswaarden zoals deze

zijn opgenomen in het Besluit luchtkwaliteit 2005.

Vergelijking tussen de verschillende voorkeursalternatieven levert een extra voordeel op voor VKA III

ten opzichte van VKA I en II. Dit houdt direct verband met de toepassing van het aangepaste

stalsysteem in dit alternatief, E 1.8.2 (Rav). Bij dit stalsysteem bestaat een groter deel van de

leefruimte uit een roostervloer, met daaronder een mestband. Bovendien wordt in dat systeem de mest

extra gedroogd, waarbij eventuele stof wordt gelmmobiliseerd. Hierdoor wordt er per opfokleghen

mindel' stof (en al11moniak) uitgestoten. Theoretisch kan door toepassing van chel11ische luchtwassers

de uitstoot van (fijn)stof verder worden teruggebrach!. Toepassing van chemische luchtwasser bij, met

name, pluil11vee maakt het luchtwassysteem, met vanwege de stof, gevoelig voor storingen en is er een

verhoogde kans dat bijvoorbeeld het al11moniakreductie-rendement afneem!. Hierdoor zal vaker

onderhoud noodzakelijk zijn en zal meer spuiwater ontstaan. Mede hierdoor brengt het toepassen van

chemische luchtwassers extra milieunadelen met zich mee zoals de verhoging van het

elektriciteitsverbruik (drukopbouw over wasserpakket), extra onderhoud wassel's en extra (gevaarlijke)

transporten voor de aanvoer van zwavelzuur en afvoer van spuiwater.
--':-:::----::;,--,;-------
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8.7 Flora- en FaunawetlNatuurbeschermingswet

Bij 20wel de VKA's als het MMA is er sprake van nieuwbouw op de beoogde locatie. Deze

bebouwing wordt bij aUe varianten n gerealiseerd binnen een door de gemeente aan te wijzen

agrarisch bouwperceel. Zowel de bouwwerkzaamheden als de exploitatie van het beoogde bedrijf

kunnen een negatief effect hebben op (afstand aanwezige) aanwezige flora en fauna. Hierbij wordt

onderscheid gemaakt tussen zogenaamde soortenbescherming vanuit de Flora- en Faunawet en de

gebiedsbescherming uit de Natuurbeschem1ingswet 1998 (waaronder de Natura-2000). Br is in dit

kader een quickscan op de beoogde locatie uitgevoerd.

Soortenbescherming (FF-wet)

Gebleken is dat door de bouwwerkzaamheden op de beoogde locatie geen beschennde soorten als

bedoe1d in de Flora- en Faunawet worden verstoord. Met betrekking tot deze bouwwerkzaamheden

wordt derhalve geen ontheffing in het kader van de FF-wet noodzakelijk geacht.

Overigens wordt in het kader van de soortenbescherming vanuit de FF-wet met betrekking tot de

Waterspitsmuis, de Bittervoorn, de Kleine en Grote modderkruiper opgemerkt dat het niet voUedig is

uitgesloten dat deze voorkomen in het gebied (op enige afstand) random de beoogde bedrijfslocatie.

Dam'door kan niet voUedig worden uitgesloten dat de exploitatie van het pluimveebedrijf (ammoniak)

een effect heeft op het leefgebied van deze soorten. Blijkt eventueel uit nader onderzoek de

aanwezigheid van een van de soorten en blijkt tevens dat de bedrijfsexploitatie een nadelige invloed

heeft op het specifieke leefgebied (waardoor deze mindel' of ongeschikt wordt), dan zal voor de

exploitatie ontheffing nodig zijn in het kader van de FF-wet. Overigens is op het moment van

onderzoek niets gebleken van een mogelijke aanwezigheid van de bedoelde FF-wet-soorten.

Gebiedsbescherming(Nbw 1998)

Naast de soortenbescherming die geregeld is in de FF-wet, geldt er een gebiedsbeschenning. Zoals

beschreven is deze gebiedsbescherming geregeld in de Nbw 1998. Het dichtst bijgelegen gebied dat

gebiedsbescherming geniet is het Natura2000-gebied "Zwarte Water". Het bedoelde gebied is

aangewezen voor 12 vogelsoorten, 2 habitatrichtlijnsoorten en 4 habitattypen en is gelegen op ruim 4

kilometer afstand, gemeten vanaf de beoogde bedrijfslocatie.

Voor het beschenningsgebied het "Zwarte Water" is een kritische depositie vastgesteld van 1.071 mol

NI hal jaar. Ben vergunning in het kader van de Nbwl998 kan zonder meer worden verleend indien in

de nieuwe situatie onder de drempelwaarde (5% vau 1.071 moll ha Ijaar) = 53,5 mol wordt gebleven.

Ter indicatie: indien het gewenste bedrijfdichter bij de bedoe/de beschermingsgebieden, namelijk op

3.000 meter was gelegen van, zou voor de depositie het volgende gelden. Bij toepassing van VKA III

bedraagt de ammoniakemissie van het gewenste opfokhennenbedrijf9.180,0 kg. Dit zou op een (fictieve)

of'tand van 3.000 meter resulteren in een depositie van (9.180,0 x 0,00095 =) 8,7 mol op een bosgebied,

respectievelijk (9.180,0 x 0,00047 =) 4,3 mol zuur per hectare per jaar op "overige vegetatie".
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Het genoemde beschelmingsgebied is gelegen op een afstand groter dan 3 kilometer. Zodoende bHjft

de depositiebijdrage ten gevolge van de gewenste activiteiten aan de Nieuwendijk te Nieuwleusen

ruimschoots onder de drempelwaarde van 5 % (van de kritische depositie).

Er is vanuit het oogpunt van gebiedsbescherming geen belemmering om ccn van de VKA's te

realiseren op de beoogde locatie aan de Nieuwendijk in Nieuwleusen.

8.8 Landschap en waterhuishouding

Landschap

Door na de realisatie van aile bouwwerken een aanplant c.q. erfbeplanting te realiseren zal, gelet op

het geldende Bedrijfsnatuurplan, sprake zijn van een samenhangend geheel/ dynamisch evenwicht

tussen een duurzaam opfokhennenbedrijf en het omliggende landschap. Landschappelijk gezien is de

beoogde uitbreiding van de bebouwing van het voorkeursalternatief aanvaardbaar, omdat sprake is van

landelijk agrarisch gebied. In dit gebied zijn diverse agrarische bedrijven gelegen.

De situering van de stallen vindt parallel aan de Nieuwendijk en elkaar plaats. Hiermee wordt bereikt

dat het aanzicht van het bedrijf, zeker gelet op de beoogde aanplant, landschappelijk bezien niet te

ingrijpend zijn.

Waterhuishouding
In de partiele herziening Ruimte en Water (2006) van het streekplan en waterhuishoudingsplan 2000+

van de provincie Overijssel zijn gebieden aangegeven die als gevolg van extreme neerslag te maken

hebben met wateroverlast. Dit zijn de zogenaamde aandacbtsgebieden wateroverlast. Het plangebied

waar de pluimveehouderij zich zal gaan vestigen ligt gedeeltelijk in zo'n aandachtsgebied

wateroverlast. Voor het bouwen in deze gebieden geldt dat de huidige ruimte voor waterberging moet

worden gehandhaafd. Bij het (partieel) ophogen van het plangebied gaat een deel van de huidige

ruimte voor waterberging verloren. Deze ruimte moet binnen het bestemmingsplan worden

gecompenseerd. Het verlies aan ruimte voor waterberging kan worden gecompenseerd door het

creeren van extra oppervlaktewater of een droge waterberging.

Rio/ering

Bedrijfs- en huishoudelijk afvalwater zal, indien mogelijk, op een rioolstelsel (indien aanwezig)

worden geloosd. Ais er in de nabijheid van het plangebied geen riolering aanwezig is, zal er in overleg

met de gemeente en het waterschap een andere oplossing gezocht worden. Een mogelijkheid hiervoor

is bijvoorbeeld lozing op oppervlaktewater via een zogenaamde IBA (Individuele Behandeling

Afvalwater). Nieuwe bedrijven moeten zich hiervoor aanmelden in het kader van het Lozingcnbesluit

open teelt en veehouderij. Uitgangspunt is echter dat het afvalwater op de beoogde locatie geloosd

gaat worden op het gemeente rioo1.

Schoon hemelwater moet gescheiden worden van vies rioolwater (afkoppelen). Eerste uitgangspunt

van het waterscbap is dat afgekoppeld hemelwater wordt geinfiltreerd in de bodem. Of infiltratie

zinvol en mogelijk is, is afbanke1ijke van de plaatselijke grondwaterstanden, de bodemopbouw en of

Milieueffectrapportage "Eet Anker" YO.F. Nieuwendijk ang. te Nieuwleusen 55



ADVISEURS VOOR HET BUITENGEBIEJ)

het een kwel- of infiltratiegebied is. Als infiltratie niet mogelijk blijkt kan het schone hemelwater op

het oppervlaktewater worden geloosd bij voorkeur via een bodempassage ofhelofytenfilter. Dit is

wenselijk omdat daaImee mogelijke verontreinigingen vanaf de terreinverhardingen worden

afgevangen voordat een lozing op oppervlaktewater plaats vindt. Bij het infiltreren van hemelwater in

de bodem en ook bij het lozen op oppervlaktewater is speciale aandacht vereist voor de toepassing van

duurzame niet-uitloogbare bouwmaterialen.

Aangezien er naar compenserende maatregelen moet worden gezocht in het kader van de eerder

genoemde aandachtsgebieden wateroverlast is het creeren van een (droge) waterberging (wadi) een

optie. Op deze waterberging (wadi) kan dan ook hemelwater afkomstig van de daken en overige

verharde oppervlakken worden geloosd. Deze waterberging mag via een overstort lozen op een

bestaande watergang om overtollig hemelwater ten tijde van hevige neerslagsituaties af te kunnen

voeren.

De in deze paragraaf beschreven compenserende maatregelen zullen, zodra uitvoer van de plannen aan

de orde is, worden gerealiseerd in overleg met Waterschap Groot Salland.

8.9 Archeologie en bodem

Uit de archeologische scan (bijlage 13, adviesdocument van Archeologisch Adviesbureau, Raap) blijkt

op de beoogde bedrij fslocatie geen verhoogde kans is om archeologische waarden aan te treffen.

Nader onderzoek naar het archeologische waarden wordt zodoende niet nodig geacht.

Uit het verkennend bodemonderzoek (bijlage 12, met nummer vo/vdb/2006/l03, Midden Nederland

Milieu) blijkt dat zich op de beoogde bedrijfslocatie geen verhoogde concentraties voordoen in de

bodem. In het grondwater wordt ter plaatse van de peilbuizen een lichte verhoging aangetroffen van de

concentratie Chroom. Hierbij wordt de streefwaarde overschreden. Echter de bijbehorende

tussenwaarde wordt ruimschoots onderschreden. Gesproken wordt over een licht verhoogd

achtergrondniveau. De conclusie is dat de bodemkwaliteit op de onderzoekslocatie geen aanleiding

geeft voor de uitvoering van een naderonderzoek. De onderzoeksresultaten vormen geen belemmering

voor de gewenste bouwactiviteiten.

8.10 Overige aspecten

Dierenwelzijn

In alle alternatieven wordt voldaan aan alle geldende welzijnseisen voor het houden van opfokhennen.

Risico van technische storingen

Bij chemische luchtwassers zijn er meer kansen op technische storingen als bij huisvestingssystemen

zonder luchtwassers.
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Landschap / bebouwing

Bij aUe altematieven vindt, met uitzondering van het MMA, uiterlijk dezelfde bebouwing plaats.

Binnen het MMA is het namelijk noodzakelijk om extra bebouwingsmimte te reserveren voor het

overdekt plaatsen van de luchtwassers.

Bij de realisatie van het bedrijf op de beoogde loeatie wordt overigens veel aandaeht besteed aan de

landsehappelijke inpassing en de erfbeplanting (3D-visualisatie, bijlage 15).

8.11 Conclllsie vergelijking altematievell

In het MER is het voorkeursalternatief (3 varianten) vergeleken met de situatie op de huidige loeatie

en een Meest Milieuvriendelijk altematief.

Nu de aanleiding van deze milieueffeetrapportage, juist het verplaatsen van het huidige bedrijf aan de

Bouwhuis 33 te Nieuwleusen betref!, is uitbreiding op de huidige bedrijfslocatie niet wenselijk en

daarmee niet aan de orde.

Aan toepassing van het MMA kleven in vergelijking met de VKA'seen aantal grote bezwaren.

Voorbeelden hiervan zijn de financiele bezwaren (forse extra investerings-, exploitatie- enjaarlijkse

kosten), extra energiegebruik en extra (gevaarlijke) transportcn voor de aanvoer van zwavelzuur en

afvoer van spuiwater.

Binnen de drie beschreven voorkeursalternatieven wordt naar aanleiding van dit MER-rapport door

Het Anker gekozen voor het alternatief met volicrehuisvesting voor opfokhennen waarbij minimaal

65-70 % van de leefruimte uit rooster bestaat (E 1.8.2, Rav). Hoewel het aanvankelijke

voorkcursaltematief (E 1.8.1, Rav) kan voldoen aan het gestelde in de huidige (agrarische)wet- en

regelgeving, kan tegen relatief lage investerings- en (jaarlijkse) exploitatiekosten de NH3-emissiefactor

vanuit de volicrestaUen worden teruggebracht van 0,05 tot 0,03 kg NH3 per dierplaats per jaar.

Door het, in relatie tot de totale leefruimte, hoge percentage roostervloer, kan de pluimveemest goed

worden opgevangen op de onder de roosters geplaatste mestbanden. Bijkomend groot voordeel van dit

systeem, ten opzichte van de andere 2 VKA's, is dat de opgevangen pluimveemest op mestbanden

wordt belucht met 0,3 m3 luchtJdier/uur. Hierdoor is het mogelijk de pluimveemest goed te drogen tot

een drogestofgehalte van minimaal 50 %, voordat het wordt afgedraaid naar de gesloten mestopslag.

De totale ammoniakuitstoot daalt hierdoor 3.060 kg NH3 per jaar ten opzichte van het aanvankelijk

gewenste stalsysteem VKA 1.

Ondanks dat er in de beoogde situatie meer dan 3 maal zoveel opfokhennen kunnen worden gehouden,

wordt door toepassing van het emissiearm stalsysteem E.1.8.2 (Rav) de extra NH1-uitstoot beperkt. Dit

beschreven altematief(VKA III) voldoet daarbij overigens aan aile relevante (agrarische) wet- en

regelgeving. Voor dit stalsysteem, met mestbeluchting en gesloten opslag van gedroogde

pluimveemest wordt dan ook vergunning in het kader van de Wet milieubeheer aangevraagd.
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8.12 Kennis- en infonnatieleemten

Ten behoeve van dit onderzoek is onder meer gebruik gemaakt van informatie uit Praktijkboek 43 van

de Animal Sciences Group "Kosten ammoniakemissiereducerende systemen in de pluimveehouderij".

In dit praktijkboek is voor de diercategorie "Ieghennen" beschreven welke investerings- en ja31'kosten

de verschillende ammoniakreducerende maatregelen met zich meebrengen.

In feite is in onderhavig milieueffectrapport sprake van de diercategorie "opfokhennen". Dit zijn

leghennen in opfokfase, tot circa 18 weken oud. Overigens is deze vergelijking realistisch, daar het

volierehuisvestingssysteem voor opfokhennen (E 1.8), zoals deze beschreven is in de Regeling

ammoniak en veehouderij, ook gebaseerd is op het volieresysteem voor legkippen (E 2.11).

Mogelijk kan in de toekomst, na doorontwikkeling het chemische en/ofbiologische luchtwassysteem,

deze bedrijfzekerder worden toegepast voor de pluimveehouderij. Echter op dit moment liggen de

kosten van investering, exploitatie en onderhoud voor juist pluimveebedrijven een stuk hoger dan

andere emissiebeperkende maatregelen, zoals mestband beluchting.
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9. EVALUATIEPLAN

Na de realisatie van het voorkeursalternatiefmoet, gelet op het gestelde in het MER-besluit, de

gemeente Dalfsen (= bevoegd gezag) een evaluatieonderzoek uitvoeren. Dit evaluatieonderzoek heeft

als doel om de voorspelde effecten te vergelijken met de daadwerkelijk optredende effeeten. Indien

wenselijk / noodzakelijk kan de gemeente Dalfsen vervolgens aanvullende maatregelen of

voorschriften stellen en deze als voorschrift verbinden aan de milieuvergunning.

Het Anker dient als "uitvoerende" er voor zorg te dragen dat de gestelde normen en voorschriften

worden nageleefd. De gemeente Dalfsen heeft hierbij een controlerende functie.

Belangrijke milieuaspecten als gevolg van de beoogde activiteiten zijn de ammoniak- en geuremissie.

De omvang van deze emissies worden bepaald door het aantal dieren en de wijze van huisvesting. Het

aantal dieren en de stalsystemen moeten op basis van het voorkeursalternatief worden uitgevoerd. Na

de realisatie dient te worden beoordeeld of het aantal dieren en de huisvestingssystemen in

overeenstemming zijn met het alternatief.

Tot slot is ook het energieverbruik (in hoofdzaak elektra en gas) een belangrijk aspect in de

bedrijfsvoering. Tijdens en na de realisatie van de nieuwe gebouwen kan worden beoordeeld of de

voorgestelde energiebeperkende maatregelen worden / zijn doorgevoerd. Vervolgens kan op basis van

de energieboekhouding (meterstanden /maandelijkse registratie) het energieverbruik worden

gecontroleerd.

Er worden daarnaast maatregelen genomen om eventuele (milieu)risico's te vermijden. Hierbij kan

worden gedacht aan het toepassen van geautomatiseerd alarm- en voersysteem, de beschikbaarheid

van mobiele noodstroomaggregaten en het toepassen van een emissieann-stalsysteem om de uitstoot

van stof, ammoniak en geur te venninderen.

De geluidsemissie wordt veroorzaakt door de centrale afzuigingen en het aantal vervoers- /

transportbewegingen van en naar de inrichting. Voornoemde geluidsbronnen zijn met behulp van een

akoestisch onderzoek (berekening / modellering) nauwkeurig ingesehat. Als gcvolg van externe

factoren zouden deze inschattingen kunnen wijzigen. De vastgestclde bedrijfssituatie zal in de

toekomst dan ook geevalueerd moeten worden en eventueel moeten worden gecheckt met behulp van

een controlemeting.

Na realisatie van de gewenste bedrijfssituatie is het dus met name aan hct bevoegd gezag, de gemeente

Dalfsen, om er op toe te zien dat alles in werking wordt gebracht conform de aanvraag om een

milieuvergunning. Dam·naast dient de gemeente Dalfsen (periodiek) te controleren ofwordt voldaan

aan de voorschriften behorende bij de milieuvergunning.

In onderstaand tabel zijn voor de meest relevante onderdelen / aspecten de frequentie en wijze van

registreren opgenomen:
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Onderdeel Frequentie Wijze van Bewaarplaats
registreren

Stalsysteem Tijdens en gedurende Bevindingen Logboek

bouw en vervolgens

periodiek

Aantal dieren Continue Aantal Financiele
boekbouding /

diertellingen

Elektrieiteitsverbruik Maandelijks KWh Logboek

Gasverbruik Maandelijks m' Logboek

Aanvoer opfokhemlen Wekelijks Aantallen Financii;He
boekhouding /
diertellingen

Afvoer opfokbennen Wekelijks Aantallen Financiele
boekhouding /
diertellingen

In werking zijn alarminstallatie Indien van toepassing Tijdstip en reden
-

Aanvoer mengvoer Wekelijks Hoeveelheid en soort / MINAS /
leverancier Financiele

boekhouding
Afvoer kadavers Op afroep Hoeveelheid / Logboek/

inzamelaar / afgiftebonnen /
vervoerder FinancH51e

.- boekhouding
Afvoer overige afvalstoffen Op afroep Hoeveelheid / Logboek/

inzamelaar / afgiftebonnen /
vervoerder FinanciEHe

boekhouding
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10. BEGRIPPENLIJST

Aehtergronddepositie
Totale ammoniakdepositie in een bepaald gcbied, afkomstig van de veehouderijen gezamenlijk.

Agrariseh gebied

Gedeelten van het buitengebied, in eerste instantie bestcmd voor de uitoefening van hct agrarisch

bedrijf.

Ammoniakdepositie
Depositie van potentieel zuur, afkomstig van ammoniak, gemeten in mol per hectare per jaar.

Ammoniakemissie
Emissie van potenticel zuur, afkomstig van ammoniak, gcmeten in kilogram per jaar.

Begrensde gebieden
Door de provincie begrensde gebieden waarbinneu de Ecologische Hoofdstructuur gerealiseerd word!.

Dit realiseren gebeUlt door de aankoop van gebieden of het verstrekken van subsidie op grond van de

Subsidieregeiing agrarisch natuurbehccr en de Subsidieregeling natuurbeheer 2000. Welke gebiedcn

begrensd zijn, staat in de beheersgebieds- en natuurgebiedsplannen van de provincies.

Bestemmingsplan

Een gemeentelijk pian voor een deel van de gemeente en bindend voor de burgers, waarin de

ruimtelijke inrichting in voorschriften en op cen plankaart is vastgelegd.

Bouwblok

In bestemmingsplan vastgelegd bouwvlak, waarbinnen een bedrijf met in achtneming van de

'spelregels' gcbouwen kan oprichten.

Chemisehe luehtwasser
lustallatie waardoor ventilatielucht wordt geleid, welke door middel van toegevoegd zuur zodanig

wordt ' gewasscn', dat de concentratie ammoniak hicrin wordt gereducecrd.

Cumulatieve geurhinder

Geuremissie afkomstig van mecrdere intensicve bedrijven , wclke door geurgevoelige objectcn als

hinderlijk kan worden ervaren.

Dierverblijf
Al dan niet overdekte ruimtc waarbinnen dieren worden gehouden.

Milieueffectrapportage "Het Anker" V.O.F. Nieuwendijk ong. te Nieuwleusen 61



&~
VANWESTREENEN

ADVI$EURS YO OR BET BUITENGEI3IED

Ecologische Hoofdstrllctllllr (EHS)

Doel van de EHS is het realiseren van een netwerk van natuurgebieden door middel van natuurbehoud

en natuurontwikkeling,

Emissies
Uitworp, uitstoot van vloeibare, gasvormige en vaste stoffen (stofdeeltjes), of van geluid, naar lucht,

water of naar bodem,

Emissiepunt

Punt waarvandaan emissie ontstaan binnen een dierverblijf in de buitenlueht reeds,

Eutrofiering

Vermesting

Flora- en faunawet

Deze wet biedt, uit het oogpunt van het natuurbehoud, bescherming aan in- en uitheemse planten- en

diersoorten die in het wild leven, Provineies kunnen plaatsen aanwijzen als besehermde leefomgeving,

Het gaat hierbij om gebieden die van wezenlijke betekenis zijn als leefomgeving voor een beschermde

inheemse soort, De provincies kunnen dan bepaalde handelingen verbieden of aan beperkingen

onderhevig maken, Voorbeelden van beschermde leefomgevingen zijn een dassenbureht of een vijver

met kamsalamanders,

Geuremissiefactor

Bij ministeriele regeling vastgestelde geuremissie per dier, behorende bij een daaltoe aangewezen

diereategorie.

Geurgevoelig object

Gebouw, bestemd voor en blijkens aard, indeling en inriehting gesehikt om te worden gebruikt voor

menselijk wonen of menselijk verblijf en die daarvoor permanent of een daarmee vergelijkbare wijze

van gebruik, wordt gebruikt.

Habitatrichtlijn

Europese richtlijn die de lidstaten van de Europese Unie verplicht tot het aanwijzen van

habitatrichtlijngebieden en de implementatie van het besehermingskader in nationale wetgeving, De

bescherming van habitatriehtlijngebieden is geregeld in de nieuwe Natuurbesehermingswet. De Flora

en faunawet regelt de besehenning van de in- en uitheemse planten en dieren,

Habitattypen

Aanduiding van het leefgebied van specifieke planten- en diersoorten. Om deze leefgebieden te

behouden zijn de belangrijkste gebieden waarin zij voorkomen, aangemeld bij de Europese

Commissie, Hierdoor genieten deze gebieden beseherming volgens de Habitatriehtlijn,
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Habitat
Leefgcbicd van bepaalde soort(en).

Huisvestiugssysteem
Gedeelte van een dierenverblijf, waarin dieren van cen diercategorie op dezelfde wijze worden

gehouden.

IPPC-richtlijn
Richtlijn 96/61/EG van de Raad van 24 september 1996 inzake de gelntegreerde preventie en

bestrijding van verontreiniging, PbEG L2S?

Kwetsbaar gebied
Voor verzuring gevoelige gebieden gelegen binnen de ecologische hoofdstructuur, vastgesteld door de

provincie.

Maximale cmissiewaardc
Ammoniakemissie per dierplaats, die ingevolge een voorschrift gesteld krachtens 3ltikel 8.44 van de

Wet Milieubeheer bij een diercatcgorie ten hoogste mag plaatsvinden.

Mestvarkeneenheid
Eenheid om geuremissie van een intensief agrarisch bcdrijf weer te geven (m.v.e.).

Milieueffectrapportage
Een wettelijk vereist rapport waarin, voordat een bepaald project wordt uitgevoerd, de gevolgen

(effcctcn) voor het milieu worden berekend en beschreven.

Natura 2000
De Europese vogel- en habitatrichtlijngebieden vonnen samen een groot Europees netwerk van

beschennde gebieden: het Natura 2000 netwcrk. Doel is het voortbestaan van natuurlijke habitats en

leefgebieden van plant- en diersoorten op de langere termijn veilig te stcllcn.

Nbw: Natuurbeschermingswet 1998 / bcschcrmdc natuurmonumentcn
De Natuurbeschermingswet beschermt zogeheten natuurmonumenten en staatsnatuunnonumenten.

Voor activiteiten in en rond deze gebieden die invloed hebben op de natuurlijke kenmerken is een

vergunning vereist van het ministerie van LNV. De nieuwe Natuurbeschermingswet regelt ook de

wettelijke bescherming van vogel- en habitatrichtlijngebieden (Natura2000-gebieden).

Natuurmonumcnt
Terreinen en wateren, aangewczen door de minister van LNV in overeenstemming met de minister

van VROM, die van algemeen belang zijn uit een oogpunt van natuurschoon of

natuurwetensehappelijke betekenis.
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Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (PEHS)
Provinciale uitwerking van de Ecologische Hoofdstructuur.

Robunste verbinding
Grootschalige verbindingen tussen grote natuurgebieden. Door deze verbindingen worden de

leefgebieden vergroot. 20 wordt het bijvoorbeeld mogelijk dat het edelhert van de Veluwe naar de

Dsseluiterwaard kan trekken.

Rode Iijsten
Lijsten van met uitroeiing bedreigde planten, en diersoorten die voorkomen in Nederland. Aileen de

rode lijsten die worden vastgesteld op grond van de Flora- en Faunawet (en die worden gepubliceerd

in de Staatscourant) genieten officiele beschenning.

Spniwater
Afvalproduct welke ontstaat bij het chemisch wassen van de ventilatielucht.

Streekplan
Een door de provincie opgesteld plan, waarin de gewenste toekomstige ontwikkeling met betrekking

tot de ruimte in de provincie is aangegeven.

Structuurschema Groene Ruimte
Structuurschema uit 1995 waarin de visie van het Rijk op natuur en landelijk gebied is vastgelegd. De

nota richt zich op het behoud, herstel en ontwikkeling van wezenlijke, natuurlijke kenmerken in de

Eeologisehe Hoofdstructuur.

Vermesting
Een overmaat aan voedingsstoffen in de bodem waardoor niet aileen de bodem, aar ook het

oppervlaktewater, het bodemwater en het grondwater te voedselrijk wordt.

Verzuring
Het zuurde worden van bodem en water, vooral door verzurende stoffen afkomstig van landbouw,

industrie, elektriciteitscentrales en verkeer.

Vogelrichtlijn
Europese riehtlijn die betrekking heef! op de instandhouding van aile natuurlijke, in het wild levende

vogelsoOlten op het Europese grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie. De riehtlijn regelt

de besehenning, het beheer en de regulering van deze soorten en stelt regels voor de exploitatie

daarvan. De richtlijn is van toepassing op vogels, hun eieren, hun nesten en hun leefgebieden. De

lidstaten zijn verplicht aile nodige maatregelen te nemen om de bedoelde vogelsoorten een voldoende

gevarieerdheid van leefgebieden en een voldoende omvang ervan te geven, in stand te houden ofte

herstellen.
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11. LUSTMET GEBRUIKTE AFKORTINGEN

Algemene maatregel van bestuur

Best Available Techniques

Beste Beschikbare Technieken

Best Available Techniques reference documenten

Burgemeester en Wethouders

Europese Gemeenschap

Ecologische hoofdstructuur

Gedeputeerde Staten

Interimwet ammoniak en veehouderij

Integrated Pollution Prevention and Control

Imichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer

Kilogram

Kilowattuur

Landbouw natuur en voedselkwaliteit

Milieueffectrapportage

Mineralenaangiftesysteem

Meest milieuvriendelijk alternatief

Mestvarkeneenheden

Nederlandse emissierichtlijn Lucht

Ammoniak

Nationaal Milieubeleidsplan

Nederlandse Richtlijn Bodembeschenning

Odour units

Regeling ammoniak en veehouderij

Regeling stankemissie en veehouderijen

Vogelrichtlijn- en Habitatgebied

Vereniging Nederlandse Gemeenten

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Wet ammoniak en veehouderij

Wet geurhinder en veehouderij

Wet milieubeheer

Wet op de Ruimtelijke Ordening

Wet Stankemissie veehouderijen in landbouwontwikkelingsgebieden en

verwevingsgebieden

Wet verontreiniging oppervlaktewateren

BREF-documenten:

BenW:

Amvb:

BAT:

BBT:

Wvo:

EG:

EHS:

GS:

IAV:

IPPC:

Ivb:

Kg:

KWh:

LNV:

MER:

MINAS:

MMA:

MVE:

NeR:

NH3 :

NMP:

NRB:

Ou:

Rav:

Rsv:

VHR-gebied:

VNG:

VROM:

Way:

Wgv:

Wm:

WRO:

Wsv
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Luchtfoto huidige en beoogde Iocatie
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Bestaande (Bouwhuisweg) en beoogde locatie (Nieuwendijk) te Nieuwleusen



Bijlage 2:
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Richtlijnen voor de MER
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Pluimveehouderij aan de
Nieuwendijk te Nieuwleusen

Advles voor rlchtlljnen voor het mllleueffectrapport

21 november 2006 I rapporlnummer 1806-26



commissie voor de milieueffectrapportage

Gemeenteraad van gemeente Dalfsen
Post bus 35
7720 AA DALFSEN

lJN kenmerk

ondelW€fp
Advies voar richtlijnen voor het MER
Pluimveehouderij aan de Nieuwendijk te
Nieuwleusen

Geachtc raad,

uw tria
17 augustus 2006

doorkiesnunmer
(030) 234 76 35

ons kenmerk
1806-27jBajeh

Utrecht,
21 november 2006

Met bovengenoemde brief stelde u de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.)
in de gelegenheid een advies voar richtlijnen uit te brengen VQQr cen milieueffectrapport
(MER) ten behoeve van de besluitvorming over Pluimveehouderij aan de Nieuwendijk te
Nieuwleusen.
Overeenkomstig artikel 7.14 van de Wet milieubeheer (Wm) bied ik u hierbij het advies
van de Commissie aan.

De Commissie hoopt met haar advies cen constructieve bijdrage te leveren aan de tot
standkoming van de richtlijnen voar het MER. Zij zal graag vernemen hoe u gebruik
maakt van haar aanbevelingen. Dit haudt in dat de Commissie graag de vastgestelde
richtlijnen krijgt toe ge stuurd.

Hoo ehtend,

ir. N.G. Kelting
Voorzitter van de werkgroep m.e.f.
Pluimveehouderij aan de Nieuwendijk te
Nieuwleusen

Postadres Postbus 2345
3500 GH UTRECHT

Bezoekadres ArthLr van Schrodelstraat 800
Utrecht

telefoon (030) 234 7666
telefax (030) 2331295

e~mail rner@eia.nl
website www.corrmissiemer.nl



Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport
Pluimveehouderij aan de Nieuwendijk te Nieuwleusen

Advies op grond van artikel 7,14 van de Wet milieubeheer voor het

mi lie ue ffe ctrapport over de Pluimveehouderij aan de Nieuwendijk te

Nieuwleusen l

uitgebracht aan Gemeente Dalfsen door de Commissie voar de

milieueffectrapportage; namens deze

de werkgroep m.cx.

Pluimveehouderij aan de Nieuwendijk te Nieuwleusen,

de secretaris

----%>;~:,:;;

drs, C,A, Balduk

Utrecht, 21 november 2006

de vQorzi tter

ir. N,G, Kelting
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1.

2.

INLEIDING

Het Ankcr V.O.F. is een pluimveebedrijf met 48.000 opfokhennen aan de
Bouwhuisweg 33 te Nieuwleusen. Door toekomstige uitbreiding van de be
bouwde korn van Nieuwleusen moet het bedrijfverplaatsen. De initiatiefnemer
wil daarom zijn bedrijf vestigen op cen nieuwe locatie, aan de Nieuwendijk
ongenummerd te Nieuwleusen. Daarnaast wi! de initiatiefnemer inspringen op
ontwikkelingen in de markt door zijn bedrijf te vernieuwen en te vergroten.
Het nieuwe bedrijf is cen pluimveebedrijf met drie stallen, met plaats voar in
totaal 153.000 opfokhe nnen.

Voar deze activiteit is cen vergunning benodigd in het kader van de Wet mili
eubeheer (Wm). Ten behoeve van de besluitvorming over deze vergunning
wordt de procedure van milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen. Het be
voegd gezag is het college van B&W van de gemeente Dalfsen.

Bij brief van 17 augustus 2006 is de Commissie voor de milieueffectrapporta
gc (m.e.r.) in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over de richtlij
ncn voor het milieueffectrapport (MER)!. De m.e.r.-procedure ging van start
met de kennisgeving van de startnotitie in De Dalfser Marskramer2 van 22
augustus 2006. Dc startnotitie is opnieuw ter inzage gelegd op 20 september
2006.

Dit advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie voor de m.e.r.
verder aangeduid als 'de Commissie' 3. Het bedoelt aan te geven welke infor
matie het MER moet bieden om het milieubelang volwaardig in de besluitvor
ming mee te wegen. De Commissie 1:x:>uwt in haar advies voort op de startnoti
tie. Dat wi] zeggen dat dit advies niet zelfstandig leesbaar is, maar in combi
natie met de startnotitie meet worden gelezen.

Via gemeente Dalfsen als bevoegd gezag heeft de Commissie kennis genomen
van de inspraakreacties en adviezen4 . Dit advies verwijst naar cen reactic als
die nieuwe inzichten naar voren brengt over specifieke lokale milieuomstan
digheden of te onderzoeken alternatieven.

HOOFDPUNTEN VAN HET ADVIES

De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiele informatie in het
milieueffectrapport. Dat wil zeggen dat het MER onvoldoende basis biedt voor
het meewegen van het milieubelang in de besluitvorming, als de volgende in
forma tie ontbreekt:
• de toekomstige emissie van ammoniak van het nieuwe bedrijf en de depo

sitie van ammoniak op de nabijgelegen voor verzuring gevoelige gebieden.
Maak hierbij onderscheid tussen de verschillende kwetsbare gebieden;

• een kwantitatieve omschrijving van de individuele en cumulatieve bijdrage
van het bedrijf op de nieuwe locatie aan de toekomstige geurhinder;

Zie bij1age 1.
Zie bij1age 2.
Zie voor de samenstelling 1:ijlage 3.
Zie bij1age 4.
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3.4

4.

4.1

de bebouwde kom van Nieuwleusen. Uit de inspraakreacties bJijkt dat de
vraag Ieeft waarom dan verplaatst wordt naar een open gebied, terwijl crin de
omgeving mogelijk geschiktere locaties van stoppende boerenbedrijven be
schikbaar zijn". Geef in het MER weer welke vooroverwegingen ten grondslag
Hggen aan de keu7.e voar nieuwbouw op de betreffende locatie.

Plan-MER en besluit-MER

De huidige bestemming van het perceel waarop het bedrijf zal worden geves
tigd, is "agrarisch cultuurgebied". Er Jigt echter nog geen agrarisch bouwper
ceel op. Daarom is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. Deze planwij
ziging is plan-MERpJichtig, op grond van het nieuwe Besluit m.e.r. zoals dat
geldt sinds 28 september 2006. De Commissie adviseert bevoegd gezag en de
initiatiefnemer in Qverleg te treden over de wijze waarop besluit-MER en plan
MER worden uitgevoerd. De Commissie adviseert het besluit-MER en plan
MER-rapport zo mogeJijk met elkaar te combineren, aangezien de inhoudelijke
vereisten vrijwel gelijk zijn.

VOORGENOMEN ACTlVlTEIT EN ALTERNATIEVEN

Algemeen

De voorgenomen activiteit moet in het MER worden beschreven voor zover
deze gevolgen heeft voor het milieu. Een situatieschets van het plangebied en
een breder studiegebied, waarin bebouwing en ecologisch gevoelige gebieden
opgenomen zijn, moet onderdeel vormen van de beschrijving. Geef hierbij oak
herkenbaar en Qverzichtelijk kaartmateriaal, waarin onder andere kwetsbare
natuurgebieden en geurgevoelige oQjecten worden aangegeven. Geef ook hel
der de afstanden hiervan tot het bedrijf aan. Voor de onderJinge vergelijking
moe ten de milieueffecten van de alternatieven volgens dezelfde methode en
met hetzelfde detailniveau worden beschreven.

De Commissie vraagt om in het MER een eenduidige beschrijving van de
voorgenomen activiteit op te nemen:
• beschrijf het aantal te realiseren dierplaatsen in relatie tot het aantal te

heuden dieren;
• beschrijf de uitvoering van de inrichting, inclusief beschikbare oppervlak

tes en leefoppervlaktenormen;
• geef de plaatsing en hoogte van de emissiepunten aan. Geef de milieuvoor

en -nadelen van het toe te passen systeem;
• maak gebruik van een duidelijke tekening van de stallen, inrichting en

installaties, voorzien van relevante maatvoeringen, details en legenda. In
de plattegronden van de stallen moet de ge"implementeerde code uit de
Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) aangegeven worden.

De realisatie van het gehele plan zal naar verwachting van de initiatiefnemer
ongeveer een jaar na de aanvang in 2007 plaatsvinden. Ter ondersteuning

8 In inspraakreacties nr. 2 en 3 wordt de vraag gesteld waarom nieuw1:x>uw nodig is, als de initiatiefnemer ook
een bestaand en stoppend bedrijf kan opkopen.
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5.

5.1

5.2

inzichten in de huidige beoordelingskaders. Ook moet het MMA realistisch
zijn en binnen de competentie van de initiatiefnemer liggen. Bij de ontwikke
ling van het MMA adviseert de Commissie om primair aandacht te ocsteden
aan maximale reductic van de ammoniakui t8tOOt, van geur en van staf, door
het toepassen van:
• het volieresysteem VQor opfokhennen met cen lage ammoniakemissie. In

de laatste Rav zijn meerdere volieresystemen voar opfokhennen met lagere
emissiefactoren opgenomen;

• cen luchtwasser;
• dire etc afvoer van de mest;
• mogelijke aanpassing van de locatie van de (stank)emissiepunten.

Gezien het feit dat het volieresysteem het meest diervriendelijke type systeem
is, is het van belang om te kijken binnen elit systeem, wat de meest milieu
vriendelijke toe passing is. Geef cen goede onderbouwing waarom gekozen
wordt voor het MMA of het Voorkeursalternatief (VKA).

MILIEUASPECTEN

Algemene opmerkingen

Bij de beschrijving van milieugevolgen dienen de volgende algemene richtlij
nen in acht te worden genomen:
• bepaal de ernst van de gevolgen voor het milieu in termen van aard, om

yang, reikwijdte, mitigerende maatregelen en compenseerbaarheid;
• per milieugevolg moet worden beschreven of deze onomkeerbaar is;
• expliciet moet aandacht worden besteed aan cumulatie van effecten op

met name kwetsbare natuur. Het gaat hierbij niet alleen om het optellen
van verschillende milieueffecten van het bedrijf zelf, maar ook om het op
tellen van effecten van verschillende bedrijven in de omgeving;

• gevolgen kunnen zowel negatief als positief van aard zijn.

Betrek bij de beschrijving van milieugevolgen de geldende wet- en regelgeving,
maar beperk het MER hiertoe niet.

Ammoniak

In het MER moet worden beschreven waar de voor verzuring gevoelige na
tuurgebieden liggen, wat de afstand tot het bedrijf is en of hier sprake is van
nadelige gevolgen van het voornemen. Ga daarbij in het bijzonder in op de
nabijgelegen Natura 2000-gebieden en nabijgelegen EHS. Geef in het MER
aan of de alternatieven effect hebben op de instandhoudingdoelen van de na
tuurdoeltypen van de bescherrnde natuurgebieden, en zo ja: welke. Geef deze
gebieden op duidelijk kaartmateriaal aan. Beschrijfdaartoe in het MER:
• de te verwachten achtergronddepositie van de omliggende natuurgebieden

volgens de autonome ontwikkeling. Gebruik voor de bepaling van de ach
tergronddepositie, naast de gegevens van de provincie Overijssel, ook de
gegevens van het R1VM;

• de toekomstige emissie van ammoniak van het bedrijf bij de verschillende
altematieven;

• de kritische depositiewaarden voor de beoogde natuurdoeltypen in de na
tuurgebieden;
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5.5.2

5.6

5.7

5.8

ben op een kwetsbaar gebied oak al is het hierin niet gelegen of is het er niet
direct naast gelegen (externe werking). Maak bij de gebieden onderscheid tus
sen de verschillende gebieden en geef de status van de gebieden aan, evenals
de voor het gebied geldende instandhoudingsdoelstellingen dan wel ontwikke
lingsdoelstellingen. Macht op grand van objeclieve gegevens niet uit te sluiten
zijn dat significante gevolgen op het Natura 2000-gebied mogelijk zijn, dan is
ook een passende beoordeling nodig op grand van de Natuurbeschermings
wetgevingll .

Soortenbescherming

Op grond van de Flora- en faunawet (Ffw) is een aantal planten- en diersoor
ten beschermd12 . Ga na of de activiteit zalleiden tot in de Ffw genoemde ver
baden gedragingen. Indien dat het gevaI is, zal een ontheffing op grond van
arlikel75 Ffw moeten worden aangevraagd. Voor het ontheffingsverzoek dient
cen inventarisatie van de ruimtelijke verspreiding van aBe in het studiegebied
voorkomende relevante soorten te worden gemaakt.

In het MER kan worden voIstaan met het aangeven van de gevolgen voor de
doelsoorten van het natuur1Jeleid, of een gemotiveerde selectie van de belang
rijkste voorkomende soorten. Besteed daarbij ook aandacht aan mogelijke
mitigerende maatregelen. De Commissie geeft in Qverweging om oak de infor
matie die benodigd is voor een ontheffing op grond van artikel 75 van de Ffw
gelijktijdig met het MER te verkrijgen en te presenteren. Dit is niet verplicht,
maar biedt de initiatiefnemer de mogelijkheid om oak deze informatie door de
Commissie te laten toetsen op methodische juistheid, alsmede te laten t>eoor
deIen of de uitkomsten plausibel zijn.

Bodem en water

Geef aan of en in welke mate de bodem vervuild is. Beschrijfkwalitatief de te
nemen maatregelen ter bescherming van de bodem.

Energie

Geef in het MER de energiehuishouding voor de alternatieven weer, onder
andere door het weergeven van het stroom- en gasverbruik per mer en de te
nemen energiebesparende maatregelen.

Geluid

Beschrijf welke transporten worden verwacht. Beschrijf de geluidsemissies
voor de dag-, avond-, en nachtperiode, zowel voor cen representaticve be
drijfssituatie inclusief aan- en afvoer als bij incidentele bedrijfssituaties zoals
afvoer van dieren en mest. Geef aan hoe vaak deze laatste zich voor kunnen

11 Dit dient dan afgezet te worden tegen de instandhoudingsdoelstellingen van het gebied. Let hierbij op ciat oak
een geringe taename van de ammoniakdepositie van 0,6 moljhajjaar een significant gevolg kan betekenen (zie
de uitspraak van de Mdeling bestuursrech tspraak van de Raad van State van 20 september 2006, zaaknr.
200509110/1, WN AY8489).

12 In inspraakreactie n1'. 1wordt bijvoo1'beeld gesteld dat in dit deel van het gebied bedreigde weidevogels zoals de
grutto voorkamen.
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BIJLAGEN

bij het advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport
Pluimveehouderij aan de Nieuwendijk te Nieuwleusen

(bijlagen 1 tf m 4)



BIJLAGE 1

Briefvan het bevoegd gezag d.d. 17 augustus 2006 waarin de Commissie
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen

Commissie voor de m.e,r.
Poslbus 2345
3500 GH UTRECHT

Uw brielik8nmerk: Ons kenmerk: Inlichtingen bij:
Dhr. B.J.w. Pot

Dalfsen

Telefoonnummer:
(0529)488376

OndeN/erp:
Startnotilie Milieu-effeetrapportage

Geachte heer!mevrouw.

Datum;
17 augustus 2006

Ter voldoening aan het bepaa!de in artike! 7.12, lid 3, van de Wet milieubelleer delen wi] u mee, dat wii op
16 augustus 2006 een startnotitle MHieu-effectrapportage hebb€ln ontvangen voor de locatie genaamd:
Nieuwendijk ongenummerd te Nieuwieusen, gemeente Dalfsen.

Deze s!artnotltie doe ik u bij deze in 8-voud ter beoordeling toekomen.

Indien u nog vragen heeft, kunt uonder bovenstaand teleloonnummer contact opnemen.

Met vrieMde{ii~e groet.

B,J,W, Pol, . ,
'Medewerker afde!ing Milieu en Bouwen,



BIJLAGE2

Kennisgeving van de startnotitie
in de Da1fser Marskramer d.d. 22 augustus 2006

Kennisgeving Startnotitie
Milieueffe<trapportage
"Het Anker" v.o.f.

Op 16 augustus 2006 heeft "Het
Anker" v.o.t, contactpcrsoon de
heef Vroc9indeweij 1e Ochtcn,
middcls cen startnoti"tie melding
gedaan van het voorncmen cen
MER''Plichtige activiteit tc ont
plooien op het pcrccci Nieuvvleu·
sen ongenummerd te Nieuwleu
sen, gemeente Dalfsen.

Het voornemen in de startno
titie he-eft be-trekking op:
Het houden van:
.. 153.000 opfokhennen in totaal

:> stallen (RAV nummer E.l.R.l).

Beoordeling
De stMtnotitie is in 8-voud ter
beoordejing gEzonden ad!) de
commissie van de rn.e.l"., \velke is
gevestiqd te Utr('(ht.

Inzage
De startnotitie li9t Vdn 23 il.UguS·

tus 2006 tot 4 oktober 2006 ter
inzJge bij:
De gemeente Dalfsen, Burger·
meester van Bru99(;nplein 1 te
Dalfsen. Dagclijks van 8:30 tot
12:30 uur en van 13:30 tot 15:00
UtH. Bovendien ook op mJandag
avond van 18:00 tot 20:00 uur.

Zienswijze
Door cen icder kan binn0n de
hicrboven gestelde termijncn
cen zienswijzc rlJar vorel) \NO(-

den gebr acht inzakc het gcvcn
van richtlljnen over de inhoud
van de startnotitie v~m de nl.e.r.

Informatie
Voor nade-re inlichtingcn kunt u
contact opnemcn met de heer
B.J.W. Pot van de atdcling Milieu
en Bouwen, teleloon (0529) 48
8376



BIJLAGE3

Projectgegevens

Initlatlefnemer: "Het Anker" v.a. F.

Bevoegd gezag: college van B&W van Gemeente Dalfsen

Besluit: vergunningin het kader van de Wet milieubeheer (Wm)

Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: C 14

Aetiviteit: verplaatsing pluimvee bedrijf

Procedurele gegevens:
kennisgeving startnotitie: 22 augustus 2006
richtlijnenadvies uitgebracht: 21 november 2006

Bijzonderhe den:
Het Anker V.a.F. is een pluimveebedrijf met 48.000 opfokhennen aan de
Bouwhuisweg 33 te Nieuwleusen. Door toekomstige uitbreiding van de be
bouwde kom van Nieuwleusen meet het bedrijfverplaatsen. De initiatiefnemer
wil daarom zijn bedrijf vestigen op cen nieuwe locatie, aan de Nieuwendijk
ongenummerd te Nieuwleusen. Daarnaast wi! de initiatiefnemer inspringen op
ontwikkelingen in de markt door zijn be drijf te vernieuwen en te vergroten.
Het nieuwe bedrijf is een pluimveebedrijf met drie stallen, met plaats voor in
totaal 153.000 opfokhennen.

In dit richtlijnadvies benoemt de Commissie de volgende punten als essenticle
informatie in het MER:
• de toekomstige emissie van ammoniak. van het nieuwe 1:edrijf en de depo

sitie van ammoniak op de nabijgelegen voar verzuring gevoelige gebieden;
• een kwantitatieve omschrijving van de individuele en cumulatieve bijdrage

van het bedrijf op de nieuwe locatie aan de toekomstige geurhinder;
• een beschrijving van de verandering in stofemissie en toetsing aan de

normen uit het Besluit luchtkwaliteit 2005;
• een beschrijving van het meest milieuvriendelijk alternatief (MMA);
• kaartmateriaal dat veldeende duidelijk is en voerzien van een hanteerbare

schaalgrootte;
• een zelfstanclig leesbare samenvatting. Deze client duidelijk te zijn veer

een ieder en dient geschikt te zijn veer de bestuurlijke besluitvorming.

Samenstelling van de werkgroep:
Ing. H. H. Ellen
Ir. N.G. Ketting (voorzitter)
Ing. M. Pijnenburg

Secretarls van de werkgroep:
Drs. C.A. Balduk





Bijlage 3:

r~J
VANWESTREENEN

ADVISEUR$ VOOH HET BUITENGEBIEJ)

Kaart van ligging beoogde locatie
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Bijlage 4:
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VANWESTREENEN
ADVISEURS VOOR HET BUITENGEBlED

Situatietekening beoogde locatie
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VANWESTREENEN
ADVISEURS VOOH HET BUJTENGEBIED

Bijlage 5:Vogel- en Habitatrichtlijngebieden (+ NATURA

2000)
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Zwarte Water en Vecht
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Bijlage 6:

ADYISEURS VOOR HET BUITENGEBlED

Provinciale Ecologische Hoofdstructuur
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Kaart3 '

Wet Ammonialc &Veehouderij

Kaartbijlage behorende bij besiuit van GedeputeerdeStaten (GS)
van 16 augustus 2005, kenmerk LNlj2005/2218

CQ~cretiseringvan de ProvinCiale EcOIO~lsche Hoofdstructuur (PEH~) op grand,
van art. 2,lid 2 van d'e Wet ammoniak en veehouderlj (Wav) om te kunnen
yaststelleri welke gebieden als kwetsbaar riloeten worden aangemerkt.

~"W globafe PEHS:':grens volgens de Natuurbeleldskaart behorende blj de strateglsche 'plan'nen, .
vastgesteld blj beslult Provlnclale Staten van 13 december 2000, nr 44

concretlsering (op perceelsnlveau) van de"PEHS-grens voor de Way

gebled- waa~ GS de ~fwljkJn~~bevoe~dheld'van het Streekplan OvenJssel 20cib+'
heeft: toegepast en die nlet langer behoort tot de PEHS
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Bijlage 7:

ADVISEURS VOOR HET BlJITENGE13JED

Streekplankaart 2000+ Provincie Overijssel
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zone 1 landbouw

zone II landbouw1 cultuurlandschap

zone III natuur, landschap<cultureel erfgoed ,
landbouw

zone IV natuur

Uitsnede van legenda bij Streekplankaart Overijssel 2000+
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VANWESTREENEN
ADVISEURS VOOH HET BUITENGEBIED

Ligging grondwaterbeschermingsgebied
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VANWESTREENEN
ADVISEURS VOOR HET BUITENGEBIED

Beschrijving van de toegepaste stalsystemen
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Rav-nummer:
Naam van het systeem:
Diercategorie:

E 1.7
Grondhuisvesting (strooiselvloer, roostervloer)
Opfokhennen en hanen van legrassen; jonger dan 18 weken

Korte omschrijving van het stalsysteem:
Stal voorzien van betonvloer met daarop strooiselmateriaal waarin de dieren ios worden gehouden. Afhankelijk van de
uilvoering is een gedeelte van de vloer is verhoogd en voorzien van roosters (hout, kunststof of draadgaas) met daaronder een
mestopslag. Anders is de gehele sIal voorzien van een vlakke vloer met daarop strooisel.

Eisen aan de uitvoering:
1) Hokuilvoering en (roosler)vloer

Per m' worden in de dierruimte maximaal 16 dieren opgezel.
Indien aanwezig beslaat de rooslervloer maximaal 2/3 deel van de totale bruikbare leefoppervlakte.

2) Voer en drinkwaler
De voorzieningen voor voer en drinkwaler zijn geplaatst boven de roostervloer (indien aanwezig).

Eisen aan het gebruik:
Er zijn geen specifieke eisen aan hel gebruik.

Nadere bijzonderheden:
1) De eisen aan de uilvoering zijn deels gebaseerd op de sial voor scharrelhennen.
2) Centro Ie is mogelijk tijdens de inrichting en het gebruik van de stal.
3) De emissie bedraagt 0,170 kg NH, per dierplaals per jaar. Deze waarde is vastgesteld middels een verhoudingsgetal ten

opzichte van helzelfde huisvestingssysleem voor leghennen (E 2.7).

Tekeningen:
Zie ommezijde veer een schemalisch overzicht van de sIal.

lnformatie bij:
Praktijkonderzoek Veehouderij Ie Lelystad, tel. 0320-293211.
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Omschrijving:
Grondhuisvesting (strooiselvloer,
roostervloer) voar opfokhennen en
hanen van legrassen; jonger dan 18
weken

Behorend bij
Rav nummer:

E1.7

Datum: januari 2001



Rav~nummer:

Naam van het systeem:

Diercategorie:
Stalbeschrijving van:

E 1.8.1
Voliere~opfokhuisvesting, minimaal50% van de leefruimte is rooster, met
daaronder een mestband. Mestbanden minimaal eenmaal per week
afdraaien. Roosters minimaal in twee etages.
Opfokhennen en hanen van legrassen; longer dan 18 weken
15 juii 2005 (ter vervanging van beschrlJving E 1.8 d.d. januari 2001)

Korte omschrijving van het stalsysteem:
De opfokleghennen worden gehouden in een stal met geheel of gedeeltelijke strooiselvloeren en etages met
roostervloeren. De mest van de roostervloer vaIt op de daaronder gelegen mestband en wordt al of niet gedroogd
met lucht.

Eisen aan de uitvoering:
1) Hokuitvoering en roostervloer

Per m 2 bruikbare leefoppervlakte worden in de dierruimte maximaal16 dieren opgezet.
Minimaal 50 % van de bruikbare leefoppervlakte bestaat uit roostervloeren met daaronder een mestband. De
roostervloeren mlnimaal in twee etages. Van het bruikbare leefoppervlak is minimaal1/3 deel grondoppervlak
bedekt met strooisel.

2) Voer- en drinkwater
De voer- en drinkwatervoorzieningen zijn boven een roostervloer aangebracht.

3) Mestafvoer
De afvoer van de op de roosters geproduceerde mest vindt plaats via de mestbanden.

Eisen aan het gebruik:
De mest op de mestbanden moet minimaal een keer per week uit de stal worden verwijderd. Deze mest wordt of
direct van het bedrijf afgevoerd, of maximaal twee weken opgesragen in een afgedekte container.
Bij toepassing van een mestnadroogsysteem (categorie E 6) de mest minimaal twee keer per week uit de stal
verwijderen.

Nadere bijzonderheden:
1) De eisen aan de uitvoering zijn mede gebaseerd op de volierehuisvesting voar leghennen (categorie E 2.11).
2) Controle is mogelijk tijdens het inrichten en het gebruik van de stal.
3) De emissie bedraagt 0.050 kg NH, per dierplaats per jaar. Deze waarde is vastgesteld middels een

verhoudingsgetal ten opzichte van hetzelfde huisvestingssysteem voor leghennen (E 2.11).

Tekeningen:
Zie ammezijde voar een schematisch overzicht van enkele mogelijke opstel!ingen in de stal.

Informatie bij:
Praktijkonderzoek Veehouderij te Lelystad, tel. 0320-293211.
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Rav-nummer:
Naam van het systeem:

Diercategorie:
Stalbeschrijving van:

E 1.8.2
Voliere-opfokhuisvesting, 65-70 % van de leefruimte is
rooster, met daaronder een mestband met 0,3 m3/dier/uur
mestbeluchting. Mestbanden minimaal eenmaal per week
afdraaien. Roosters minimaal in twee etages.
Opfokhennen en hanen van legrassenj jonger dan 18 weken
15 juli 2005

Korte omschrijving van het stalsysteem:
De opfokleghennen worden gehouden in een stal met geheel of gedeeltelijke strooiselvloeren en
etages met roostervloeren. De mest van de roostervloer valt op de daaronder gelegen mestband en
wordt gedroogd met lucht. De mestbanden worden minimaal een keer per week afgedraaid.

Eisen aan de uitvoering:
1) Hokuitvoering en roostervloer

Per m' bruikbaar oppervlak worden in de dierruimte maximaal 16 dieren opgezet.
Van de leefoppervlakte bestaat 65-70 % uit roostervloeren met daaronder een mestband met
beluchting. De roostervloeren minimaal in twee etages.

2) Voer- en drinkwater
De voer- en drinkwatervoorzieningen zijn boven een roostervloer aangebracht.

3) Mestbeluchting
De mest wordt continu belucht met 0,3 m3 lucht/dier/uur van minimaal 20°C.

Eisen aan hetgebruik:
1) Afvoer mest

De mest op de mestbanden moet minimaal een keer per week uit de stal worden verwijderd. Deze
mest wordt of direct van het bedrijf afgevoerd, of maximaal twee weken opgeslagen in een
afgedekte container, of verwerkt in een mestnadroogsysteem (categorie E6).

2) Drogestofgehalte mest
De mest op de mestbanden dient op moment van afdraaien minimaal een drogestofgehalte te
hebben van 50%.

3) Start opfokperiode
De wekelijkse afvoer van de mest en het beluchten geldt niet voor de eerste twee weken van de
opfokperiode, omdat de mestproductie dan te gering is.

Nadere bijzonderheden:
1) Controle is mogelijk tijdens het inrichten en het gebruik van de stal.

De afdraaifrequentie van de mestbanden dient automatisch te worden geregistreerd en
vastgelegd met hiervoor geschikte apparatuur. Voor controle op het aanstaan van de beluchting
dient hiervoor geschikte apparatuur (urenteller, kWh-meter, toerenteller of meetventilator)
aanwezig te zijn, waarmee het in bedrijf zijn van de beluchting kan worden aangetoond en
geregistreerd. De temperatuur van de lucht in de beluchtingsbuizen dient geregistreerd en
vastgelegd te worden. De temperatuur en de capaciteit van de beluchting dient te worden
bemeten in de hoofdaanvoerbuis naar de beluchtingsbuizen boven de mestbanden. De registratie
van afdraaien, beluchting en temperatuur moet van minimaal de huidige en vorige
productieperiode opvraagbaar zijn.
Het drogestofgehalte van de mest is te controleren aan de hand van de mestafieverbewijzen.

2) De emissie bedraagt 0,030 kg NH3 per dierplaats per jaar.

Tekeningen:
Een schematische weergave van enkele mogelijke opstellingen in de stal is bijgevoegd.

InFormatie bij:
Infomil (070-3735575, www.infomil.nl)
Praktijkonderzoek ASG (0320-238238, www.asg.wur.nl/po)
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!(arlo IiIiISclil"Jilrill!1 v;w!wl sliJl:;}'SIVIfIll:

De arnrnoniakemissie wordl beperkt door de ventilatieluchl te behandelen in cen chemisch luchtwassysteem. Dit systeem hestaat uit een kolom met
vulmaterlaal, waarover continu aangezuurde wil:wlnei~lof wordt gesproeid. Blj passiJge van de venti/alielucht door het luchtwassysteem wordt de
ammoniak fJ1f18vangen in de wasvloeistof, waarna de (Jereinigde ventilatielucht het systeem verlaat. Middels toevoeging van zW8vallllur a1m de
wasvloeistof, wordt continu de ammoniak omge2et in !len lOUt.

Eison /Jilll rie lJitltOVfiny:

1) Chemisc!1 llichtwassysteem
Een chemisch lucl1twassysteem kiln de venlilatielucht van een of meerdere stal(len) behandelen. Or de situatietekening van het totale bedrijf dien!
dit duidelljk te worden aangegeven.

2) Ventilotielucht
a, van elke stnl waarvoor de Ianere emisslew<larde V<ln hucht is, dien! aile ventllatielucht via het chemisch luchtwassysteem de sIal te verlatcn;
b. het doorstroomoppervlak van het luchtafvoerkanaal dient tenminste 1 cm2per rn3per L1ur maximaIe ventilatiecapaciteit te bedragen. Voorts

moeten de door het Klimaatplatform vastgestelde normen voor maximoIe ventilatie in aeht worden genomen,
3) Stofalvilng

Eell chemisch luchtwassysleern dient voorzien te zijn van een adequaat lI;I~levoerde en goed functionerende al of niet geTntegreerde slolDfvlJng
4) Regiw<Ilie instrumenten

Ten behor-vc van de wekelijkse controle (Zi{l bijlage 2), Illoeten £len urentel!nf ell cell geijkte watcrpulsmeter worden aangebracht. De llrenteller is
nodig voor het registreren van de draflillrcn van de circulatiepornp. Door de willermelcr wordl de hoeveelheid spuiwater geregislreerd. Dele
waarden moNen continu wordell gereyislfOmd en niet vrij toeyankelijk worden opgeslagen.

51 Zuuropslag
OfJ lnhoud van de op::Jag moet snP-1 en acr.uraat kllnrlell wordEn of(j(-~lelHn.

6) Alvoer spuiwater
Het splliwater mag niet worden afgevoercl naar een opslag die in open verbinding staat met de dieren. Ailflbevolen wortH om het spuiwaler elf t(!
voeren noar Ben aparte opslag.

EisDIl iWfI het !Ji}!JllIif<:

1) Conform het monstername protocol (zie bijlage II diant elk half jaar een monster van het waswater te worden genomen. De analyseresultaten dienen
billnen de <l<lngegeven grenzen te liggf!n. Indien deze buHen de grellzen liogen dien! de gehruiker en/of lcverancier actie tf! ondernemen.
Monslername, velvoer en analyse van het Wilswater en de rapPoliaoe daarvall dienen cloor een STERINfSTERLAB gecertificeerde installing te
worden uitgevoerd.

2) Door vervuiling van het filterpakkllt zal de ventilaticlucht een hogen; weerstand ondelvinden. am deze reden client het luchtwassysteam minimaal elk
jaM te worden gereinigd.

3) Er dieltt cen logbOllk Ie worden bijgcholJden met hp.tmkking tot cnerzijds rnetingen, onderhoud, analyseresultaten van het waswater en optredende
storingen ell anderzijds de wckelijksc controlewcrkzaamhedcn {lie bijlwlc 2).

4) Hflt clwmisch luchtwassysteem moet een arnrnoniakverwijderingsrendemcnl hehben van minimaa190%.
5) Er dienl eel) ollderholJdscrl1ltracl fW een ,HJvlescontraCllllgc$lolenlH lijn 11lf!l Ill'! leveriJllcier.ln het onderhoudscontract moet een jaarlijkse controle

en onderhoud van het luchtwassysteem zijn opgenomen. Voorts zijn in dit contract taken van de levenlilcier opgenomen, Bijlage 2 geelt infornliltie
over de slflIliJaardinhoud VHn hel ondHrhOurJsconfract. Hel' ildviesconlracl bip-dt ;;feun bij vragen over de procesvoering van het luchtwassysteem.

iViil/l.~nJ Ilijwl/r/(:rfluliI:ll:

l} Bij de vergunningaanvraag dient hnt dimensioneringsplan van het luchlWilssyslflem en het monsterl1ameprotocol te worden overlegd.
2} Het monsternameprotocol en de hediellingshandleiding dienefl op eell cerllrale plaats bij de installatie te worden bewaard.
3l De best!'!l1lming van het spuiwater van het chemisch hJchtwilssysteem moet dllidehjk worden aangegeven. De Stichting Groen Label wijst hel

bevoegd nelog, de IUc!ltW<lSSerproducentjleverancier en de vcrgunninghoudcr crop dat verwijdering en afzet van het splliwater binnen de
vigerencle regelgeving dienen pl,HltS te vinclen. Daarnaast dient de luchtwasserproducent/leverancier de veehouder hier expliciet op te wijzen.

4) De vergunningvp.rlener kan voorschrijven cen mndemelltsmeting van het chemisch luchtwassysteem uit te voeren in de periode van 3 tot 9 maanclen
nadat het systeem is gcYnstalleerd. Om op langerc termijn het ammoniakverwijderingsrendement van het chemisch luchtwassysteem aan te tonen kan
de verg\Jnningverlcner voorschrijven tot het herhalen van de rendementsmeting.ln bijlage 3 is een beschrijving opgenornen van de wij2e waarop de
rendementsmeting moet wordell uitgevoord.

5) Cl1emisclle luchtwHssysternen worden gekenmerkt door he! vrijkornen v()n spuiw<:lter en extra energievcrbruik door de ventilatoren.
G) Het gehalte <lan ammoniumsufaat in het spuiwater moet minimaal 2,1 mol/liter bedragen.
7) Voor de opslag van en het om!l!Jan met lwavelwur lijn dnor de fHllHidsinspeetie en de Commissie Preventie van Rampen voor gevaarlijke stoffen

richtlijnen op~Jesteld {p·blad 134.4 en CPR-richtlijn 15·1). Het niet nakolllen van dew l"ichtlijnon kan ernstige ongelukken tot gevolg hehben.
8) De aanvrager 110emt dit chernisch luchtwassysteem: "lWP 90".
9) De heslissing van het Bestllur is genomen op basis van een door de aanvrager overlegd rneetrapport. De emissie hedraagt 0,017 kg NH3per

dierplaats per jaar
10) De hovenvermelde hijlagcn 1. 2 en 3lijn opgcnomcn in de bijlage behorende bij chemische luchtwassystemen.

TL'lwniilfj(!!I.'

Zie urnmezijde voor een scilernatisch overzicht van hel chemisch Ilichtwassysteem ell do integratie van het luchtwassysteem in de stal.

lliJllyr:V(iiil!Jd door:
Bovema Konstrukties B.V. te Milsbenk, tel. 0485 514492.
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