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3, PROCEDURES
3.1 Besluit mileueffectrapportge

De initiatiefnemer is voornemens een nieuwe stal op te richten en te exploiteren, ten
behoeve van de huisvesting van meer dan 3000 vleesvarkens. Voor deze uitbreiding geldt
ingevolge het Besluit Milieueffectenrapportage (hierna te noemen: MER) de verplichting
een MER op te stellen.
Een MER wordt voorafgegaan door een startnotitie. Deze startnotitie geeft inzicht in de
aard, omvang en locatie van de voorgenomen plannen. Daarnaast wordt aangegeven
welke alternatieven worden onderzocht en wordt een globale beschrijving gegeven van de
te verwachten milieugevolgen. De informatie is bedoeld voor alle betrokkenen zoals
omwonenden, bevoegd gezag, maatschappelijke organisaties, de Commissie voor de
milieueffectrapportage (hierna te noemen: commissie MER) en de voorgeschreven

wettelijke adviseurs.
Tijdens de te volgen procedures zijn er diverse inspraakmomenten. Het eerste inspraakmoment vindt plaats direct na de publicatie van de startnotitie en duurt 6 weken. In deze
weken kunnen wensen ten aanzien van de inhoud van het MER kenbaar worden
gemaakt. Voor het uiteindelijke MER worden door het bevoegd gezag binnen 13 weken
na het indienen van de startnot¡tie richtlijnen opgesteld waarbij rekening wordt gehouden
met de aandachtspunten die uit de inspraak naar voren zijn gekomen.
Pas nadat het MER door het bevoegd gezag als aanvaardbaar is beoordeeld, zal de
procedure aangaande de Wet milieubeheer worden voortgezet. De coördinatie van deze
procedures berust bij de gemeente Gemert-BakeL.

3,2 Vergunningen
Het initiatief zal gerealiseerd worden op een nieuwe locatie in het
landbouwontwikkelingsgebied.
Voor de gewenste ontwikkeling van het bedrijf is er voor de nieuwbouw

een

bouwvergunning nodig, en is er een milieuvergunning (oprichtingsvergunning) nodig.
Tevens is, gezien de omvang van de uitbreiding met meer dan 3.000 vleesvarkens, een
milieu- effectrapportage (m.e.r.) verplicht.
Wet milieubeheer NVm)
Er wordt nu een vergunning aangevraagd voor het houden van 5292 vleesvarkens in een
nieuw te bouwen stal met emissiearm systeem.

Bouwvergunning
De bouwvergunning zal waarschijnlijk gelijktijdig met de milieuvergunning worden
aangevraagd. Vooroverleg met de gemeente (welstand) zal voor die tijd plaatsvinden.
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3.3 Planning
Rekening houdende met de termijnen zoals die in de Wet milieubeheer zijn vastgelegd
kan een globale indicatie worden gegeven van het te doorlopen tijdspad:

Activiteit

Tijdstip

Actie door

Vooroverleg aanvraag
milieuveraunnina met oemeente
Vooroverleg aanvraag
milieuveraunning met gemeente
Indienen startnotitie MER
bii de aemeente Gemert-Bakel

Juni 2006

Initiatiefnemer/ZL TO

Juli 2006

Gemeente Gemert-Bakel

September 2006

Initiatiefnemer/ ZL TO

Bekendmaking

September 2006

Gemeente Gemert-Bakel

Inspraak voor richtlijnen MER
Advies wetteliike adviseurs
Advies commissie MER

Oktober 2006

Een ieder

November 2006

Inspectie milieuhygiëne
Commissie MER

Overleg en vaststellen richtlijnen

December 2006

Gemeente Gemert-Bakel

Opstellen en indienen MER
Indienen aanvraag Wm
Beoordelen aanvaardbaarheid
MER
Beoordelen ontvankelijkheid
Milieuvergunning

Februari 2007

Initiatiefnemer/ ZL TO

April

2007

Commissie MER

April

2007

Gemeente Gemert-Bakel

Publicatie MER + ontwerp
beschikkina Wm
Inspraak/bezwaren/advies MER

Mei 2007

Gemeente Gemert-Bakel

Juni 2007

Een ieder

Toetsingsadvies commissie MER

Juli 2007

Commissie MER

Beschikking Wet milieubeheer WM

Augustus 2007

Gemeente Gemert-Bakel

Beroep beschikking WM

September 2007

Een ieder

Milieuvergunning onherroepelijk

Oktober 2007

---

Aanvraag Bouwvergunning

Begin 2007

Initiatiefnemer/ ZL TO

Verlenen Bouwvergunning

Augustus 2007

Gemeente Gemert-Bakel

Bouwfase

Start Augustus 2007

Initiatiefnemer/ ZL TO

Ingebruikname stallen

Februari 2008

Initiatiefnemer/ ZL TO
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uaa Ui uaflaiafl uafpapnoljaaii do fluli¡lIaJ¡aq yaalj ¡aM azao 'Jnn¡eu ¡eewpd
¡alj ¡aw uapaiqaflsflupall!SUaixa ua uapaiqaflsflulliaMJali 'uapaiqaflsflullallll!M¡UOMnoqpuel
ap JOOII pia¡aqiiue¡s ¡alj yaJ¡aq ¡aH '¡lIeewafl flu!laflaJ ai¡fllanaM alJede uaa lIue¡S ueii

flu!lapJooaq ap ueii ua!zuee ua¡ si al¡onJ¡suooaJ ap ueii flupaOIi¡ln ap ueii aiiaoljaq uai

U\sMJ uapaiqabsbu!lai¡lIlMluoMnoqpuel U! ua!!Japnoljaall aissiwaiiue¡s ¡aM
'fluIliJaM ui flu¡¡SaIlSinlj ¡inisas ¡alj 900l ui ¡paaJ¡ flu!¡ljoeMJali JeeN
'wM ~ ~'S lai¡llJe ueii iasuiflaq -eJeIV ¡alj uee ¡aOpiOIl waa¡sÁssflu!¡SaIlSinlj apfleeJllafluee
¡alj lo ualapJooaq ua¡aow liaz fluiuapaliflu!uunflJaIl fiq a¡uaawafl ap iez '¡paaJ¡ flUIliJaM
ui flUI¡SallSinlj ¡inisaq ¡alj ¡ep ¡uaWOW ¡alj ¡Oi 'wn¡ep uaiedaq a¡ ¡inisaq i¡f!lllU1UOi¡ f!q do

flUIliJaM ui ¡paaJ¡ ua 900l Jaqwaoap Sl do ¡ueJnoos¡ee¡s ap ui pJaaO!lqndafl SJ ¡inisaq ¡aH
'uapJOM ¡sedaflao¡ 'apJeeMalssJwa
aiewixew ap uee si lIf!lafl lo uep S! Jaflei a!p Jo¡oelaissiwa uaa ¡aw uawa¡sÁssflUI¡Sall

-sinlj flou uaaiie uaflow ¡in¡saq ¡alj ueii pUOJfl dO 'uapJeeMalssiwa a¡ewixew
apweeuafloz ¡inisaq ¡alj ¡eiiaq aOlJalH 'pJaoliafllin uflz ua¡aow WJe -aissiwa Jnnp uap
do '(eJelv) uflz Jeeqllljosaq JOOII uawa¡sÁssflu!¡SaIlSinlj aWJe -aissiwa JeeM 'ualif!lqJaIl

-uaJaip ¡ep ¡ieedaq ¡inisaq ¡aH 'puepapaN iaalj JOOII piaiaqa!ssiwa auawaflie ¡alj
uee uaiiaflafl fluiiinilui ¡pJOM fpapnoljaaii fluJ¡SallSinlj aissiwai¡eiuowwe ¡inisas ¡alj ¡all
!!Japnoljaaii bu!lsallSinlj aissiwaiieiuowwe ¡inisas

'uf!lljop -:Jddl ap uee UapJOM a¡ ¡s¡ao¡afl Ja ¡ua!p iaM '/\VM ap UJ pia¡safl

uafluJi¡Jadaq ap ¡aw uaiiew a¡ ¡a!u allleljJap yaalj laaJPlaaduapor ap uee lfppaq ¡aH
'lf!lqJallaIP a¡sJea ¡alj leueii W09l uep
Jaaw ueii pue¡sle uaa do lj:lIZ ¡puiiiaq paiqafl Jeeqs¡aMli uaflaiaflf!q ¡S¡ljoJP ¡aH '(Piaiaq
leepulllJd laapJapuo a!z) pia¡safl¡seii si apu!lioJd ap JOOp alIiaM '(SH3) Jnn¡onJ¡sploolj

aljOSlflolooa ap ui uawouafldo ufiz ¡seeuJeep ua ¡i¡Jawafluee uf!z paiqafl fl!laoiiafl
flupnZJali JOOII sie (lool penuef ~ JOOII ueii Piaiaqi¡eiuowwe ¡alj Ui) ¡aow ¡aH :epa¡po
aaM¡ uee uaopioii ¡aow paiqafl JeeqS¡aM)l 'lfppaq ¡alj ueii flUipiaJq¡ln fiq uafluli¡Jadaq
uapiafl uaiifppaq daoJfl a¡SJaa ap JOo/\ 'uaflaiafl uflz ua¡lnqJallj alIiaM uaiifppaq
ua uaaljWOJaJlj Ja¡aw 09l ueii auoz uaa Ui lo paiqafl JeeqS¡aMi¡ uaa uauuiq uapuiiiaq
ljO!Z alIiaM uaiifppaq uassn¡ ¡lieewafl UapJOM ¡aow plaljoSJapuo Ja ¡ep ¡fliOIl /\ VM ap ¡in
'/\VM
ap ui uaiiaflafluee S! aip aZrIM ap do pua¡inis¡!n ualifllqJallUaJaip apuaJoljaq fpapnoljaaii
ap ¡Ol ap ¡in aiss!waiieiuowwe ap ueii uaflioiiafl ap flezafl pflaoiiaq ¡alj ¡lIaJ¡aq fpapnolj
-aaii uaa ueii flupapueJali lo flu!¡lj:ipdo ap JOOII flu!uunflJali ap ai¡ezui flUISS!lSaq ap fis

'sl uapJoMafl ¡ljoeJlI ueii LOOL iaw S Jad alIiaM v\VNV fpapnoljaaii ua i¡eiuowwe ¡aM ap
ueii paoiiiui ap si fluiuapaliflu!uunflJali f!q aissiwaiie!uowwe ¡oadse ¡alj JOOII flueiaq ue/\
U\vMJ !papnoljaaii ua i¡eiuowwe ¡aM
'JapUlljJnafl ua lIelUOWWe ua¡oadse ap ueii flupapUOZ¡ln ¡aw 'Jaaljaqna!lw
¡aM ap uee ¡s¡ao¡afl UapJOM ¡ez flUIUUnflJalina!l!w aMnaiu uaa JOOII fleeJlluee ao

Jaaljaqna!lw ¡aM

'ualiJaM a¡ apoosfleJpafl alifiiaflJap uaa suaflioii wo fllPOU ¡aJu ¡alj

si ualJoos apuawoi¡Jooll iaaii wo ¡eefl ¡alj sie uaaiiv 'apoosfleJpafl uaa suaflioii UaliJaM
a¡ wo fllPOU iaM ¡alj si flUilla¡sfpli ap ueii uaiiew uauunii a¡ 1I1nJqafl wO 'uapiafl flu!lla¡sf!JII
uaa ¡eefl uellallj S¡eeid ui 'ua!eew a¡ Ua¡Ueld apwJaljosaq plaaqJooliflq lo uaJO¡SJali

landbouwontwikkelingsgebied, een verwevingsgebied of een extensiveringsgebied met
het primaat natuur. Deze gebieden zijn in het kader van de reconstructie aangewezen.

Bij de wet hoort een ministeriële regeling met daarin onder meer de omrekeningsfactoren waarmee het aantal mestvarkeneenheden berekend kan worden, de minimale
afstanden voor dieren met vaste afstanden en de wijze van afstandsmeting.
De wet (inclusief de wijzigingswet) en de bijbehorende ministeriële regeling zijn in werking
getreden op 1 mei 2003.

De wet dient toegepast te worden vanaf het moment dat de reconstructieplannen zijn
bekendgemaakt op 20 juli 2005. Derhalve zal aan de WSV getoetst worden.

Verder wordt door het ministerie van VROM een wetsvoorstel voorbereid dat het nieuwe
landelijke beoordelingskader voor stank uit de veehouderij zal gaan vormen en dat in de
plaats komt van de Richtlijn Veehouderij en Stankhinder 1996. Het is de bedoeling dat de
specifieke regeling voor de reconstructiegebieden (de Wet stankemissie veehouderijen in
landbouwontwikkelings- en verwevingsgebieden) in deze nieuwe wet zalopgaan.
De indeling in omgevingscategorieën voor objecten onder de Wsv is als volgt:
Categorie 1- object:

1 0. bebouwde kom met stedelijk karakter;
2°. ziekenhuis, sanatorium en internaat;
3°. objecten voor verblijfsrecreatie.
Categorie 11- object:

1°. bebouwde kom of aaneengesloten woonbebouwing van beperkte omvang in een
overigens agrarische omgeving;
2°. objecten voor dagrecreatie.
Categorie ~i1- object:
verspreid liggende niet-agrarische bebouwing die aan het betreffende buitengebied een
overwegende woon- of recreatiefunctie verleent.

Categorie IV- object:
1°. woning, behorend bij een agrarisch bedrijf, niet zijnde een veehouderij waar 50 of
meer mestvarkeneenheden op grond van een vergunning aanwezig mogen zijn;
2°. verspreid liggende niet-agrarische bebouwing.
Categorie V- object:
woning, behorend bij een veehouderij waar 50 of meer mestvarkeneenheden op grond
van een vergunning aanwezig mogen zijn.
Cumulatie van geur

Het berekenen van cumulatie van geur volgens de brochure Lucht 46 kan achterwege
blijven. De WSV schrijft dit immers niet voor, en ook de Raad van State deed onlangs nog
een uitspraak waaruit blijkt dat de toetsing ook bij IPPC bedrijven achterwege kan blijven.
Wel zal mogelijk een toetsing van cumulatie uitgevoerd worden, vooruitlopend op de

nieuwe landelijke stankwet.

Varkensbesluit
Welzijnswetgeving voor de varkenshouderij is omschreven in het Varkensbesluit. Het
bedrijf van initiatiefnemer dient hieraan te voldoen.

ZL~

Startnotite MER

10

~~

èJ3W flflJOUl.Jeis

~lZ

(LS'd 'vaal flUlUa1ZJalj 'ueldliaaJ¡S)" -e'p'f: ua LYf: jeEIJßeJed U! JlIJaMaßJln
JapJalt ¡pJOM ¡JO "BU!¡IJ:J!J e¡SUaMaO uaIJ JOOp ap U! ua¡a)f)f!M¡UO a¡ IJ:J!Z wo a¡w!n;
ap ¡asu!oaq U! Ja uaqqaIJ ualtNJpaqMnoqpue7 'dOJOOIt MnoqpUe¡ ep uelt oU!)fJe¡sJalt

ap ua ou!pnolJpue¡su! ap lBe¡S SH'r ap ui 'JnnpnJ¡seJju! ua uaUJa)f apMnoqaq
ap ue SHÐ ap uajlnq palqao ¡aIJ ¡eltWO (SH'r) JnnpnJ¡spjooIJ aIJ:Js!JeJoe eo"
:pie¡seo apuaoioii ¡elj pleljUaaweflle uflz U1

¡pJOM JeiioJa1H 'uapeiqaflsflul¡lj01PJellee/\ paiqafliiaoz euozqns 'Mnoqpuel-SHV lIa1lloads
'ueldliaeJ¡S ¡elj ¡Jn (SHV) JnnpnJ¡sploOH eljOs1JeJflV ep ueii laapJapuo si ar¡eOOI eo

JnnpnJ¡sploOH eljospeJflv

'laaJPleeduepor

ep uee ai¡eooi ep ueii uaizuee ua¡ uapiefl uepadsesflu1iiaflwo epuaflioii ap ¡ep

uee uellfl vaal ¡in uellaJlj fluJua1ZJelj ep ua ZOOl ueii sueies ui ¡ueqeJS ueldlieeJ¡S ¡aH

'ueliliaJ¡eq a¡
uaiapuelj ¡alj ur ¡SnMeq uepadse ezap pfleeJliafl ¡pJOM sJeflJnq ua uaflUilia¡SUI 'uaiifppaq
uev 'lI!nJqafla¡WinJ flrplnliflJoz ueii uepadse apwaouafl ap JOOII uaqqalj ¡ljoepuee uaiiuap
i¡flla¡wJnJ unlj ui flz ¡ep uapaljJallo ua sJawaulal¡e!l!ul ualillOJ¡eq ueii ¡fleeJIl apurlioJd eo
'uepedse alaJn¡lno-leeloos ua aljOSlflolooe
uee UallUOljosefl UapJOM ¡ljoepuee ¡aow uaflullelilirM¡UO (aljos!wouooa) aMne!U ueii
ueJe¡llpel lIf!le¡WinJ ¡alj fis '¡ueqeJS ueii iee¡ideii alaJn¡lnO-leeloos ¡elj ua aljosrflOlooe ¡alj
'eljOSiwouo::e ¡alj uassn¡ sueieq ap uee UepJOM uafleJpaflflq pieieq lIf!la¡WinJ leelOUIIIOJd
¡alj iew ¡aow J3 '"i¡lnJqafle¡Win~ JeflrplnliflJoz" sl ueldlieeJ¡S ¡alj ueii ieopploolj ¡aH
sue¡eB U! ¡ueqeJB Ueld)faaJ¡S jln )f!ruqaoa¡w!ru ß!Pln/\Joz ¡apo/I . i Jnno!::
'"ieei!de~ alaJniin~'leepos ¡a4 ua a4~slBoiooa

4""-"""~

¡a4 ueA Bu!¡oJBJaA ap uee uaBeJprlq e!uua~ap

'"l;'l-i,lon ..

uadoia6lB ap U! uep J8aW J8oJ6 8LJ:JS!WOuooa

apuaA!!Iq !iq ¡aow ~lnJqaBa¡w!nJ JaBiplnABJoz"

\i tll'

'?c: ~7 Ct,'
.

'pflioiiafl UapJOM a¡ Uelda!pnJ¡suooa~ aleUo!fle~
¡elj ueii azflMliJaM ap uep ¡ua1P iaM 'lIf!lelieZpOou flulliflMleueldliaaJ¡S ueafl '¡uei¡
flUlllJeMJOOp eljOSlfloloueld uaa ueldaipnJ¡SUooe~ aieuoifle~ apuelleJ¡eqsap ¡alj Jeiioz
JOOII 'sr JoolIalH 'uaflaoii a¡ eo¡ ueliliolqMnoq aMneiu wo lIflleflow ¡alj si iaed ea d~~
¡alj eiii s¡ljoeis 'ua¡OISafl¡ln ualiliolqMnoq elj::speJfle ueii fluiflJ¡sellnaiu JOOII pialji¡f!leflow

ep ¡pJOM 'puepapaN iealj JOOII puepiefl ueawaflie ¡elj u1 sueflpaiio ue 'ueldlieeJ¡S ¡alj ui
¡ueqeJS PJOON ueldliaaJ¡S
piaiaq leel:iuilioJd £'17'£

Op pagina 101 wordt de subzone Zoekgebied Veeverdichtingsgebieden nader
gedefinieerd, waarbij een directe link wordt gelegd naar het project "Revitalisering
Landeliik Gebied".
"10. Zoekgebied veeverdichtingsgebieden

De provincie streeft naar de totstandkoming van veeverdichtingsgebieden, waarin

intensieve veebedrijven die moeten worden verplaatst kunnen worden opgevangen.
Het moet dan gaan om gebieden van ten hoogste enkele honderden hectaren binnen
het op plankaart 1 aangegeven zoekgebied in Oost-Brabant. In deze gebieden moet
reeds sprake zijn van een grote concentratie van intensieve veebedrijven. Provinciale
Staten zullen mogelijk veeverdichtingsgebieden aanwijzen in het kader van het project
'Revitalisering Landelijk Gebied'.
" (Streekplan, herziening 2004, p.101)
De planologische bescherming van landbouwontwikkelingsgebieden
In paragraaf 3.4.6 geeft de provincie aan hoe zij de Landbouwontwikkelingsgebieden
wenst te beschermen tegen ruimtelijke ontwikkelingen die in conflict kunnen (komen te)
staan met de ontwikkelingsmogelijkheden voor de landbouw. Logischerwijs kan hier ook
uit worden geconcludeerd dat dergelijke gebieden, zoals de hier onderhavige
projectlocatie, ook daadwerkelijk zijn bedoeld voor de landbouw, in de
landbouwontwikkelingsgebied specifiek voor de intensieve veehouderij.
Landbouw in de AHS-Iandbouw
In paragraaf 3.4.8 gaat het Streekplan in op de mogelijkheden voor ontwikkeling binnen
als hoofdfunctie erkend, in
de AHS-Iandbouw. Hierbij wordt in het algemeen de landbouw
de aangewezen landbouwontwikkelingsgebieden specifiek de intensieve veehouderij-

sector.
"Nieuwvestiging van en omschakeling binnen bouwblokken
In de AHS-Iandbouw is nieuwvestiging van een agrarisch bedrijf uitsluitend toegestaan
voor intensieve veehouderijbedrijven in een veeverdichtingsgebied en op duul7ame
projectiocaties voor intensieve veehouderij, f...j Deze gebieden en locaties worden
aangewezen in het kader van het project 'Revitalisering Landelijk Gebied'.

Nieuwe agrarische bouwblokken in beginsel uitgesloten
Overal in de provincie komen (voormalige) agrarische bouwblokken voor. Op veel van
die locaties is het bijbehorende agrarisch bedrijf gestaakt, of staat men op het punt om
dat te doen. In de behoefte aan locaties voor nieuwe of te verplaatsen bedrijven kan
worden vool7ien door gebruik te maken van deze (voormalige) agrarische
bouwblokken. Nieuwe agrarische bouwblokken zijn dan ook niet meer van deze tijd.
Het kan echter zo zijn dat er onvoldoende geschikte bouwblokken vrijkomen voor de

opvang van intensieve veehouderijen of grondgebonden veehouderijen die moeten
worden verplaatst uit kwetsbare gebieden of vanwege stedelijke uitbreidingen. Dan kan
nieuwvestiging in veeverdichtingsgebieden of op duul7ame projectiocaties voor
intensieve veehouderij aan de orde zijn f. . .J

Convenanten, gebiedscontracten en aanlegvergunningen
Ook in de AHS-Iandbouw zijn wij een voorstander van het sluiten van convenanten of
gebiedscontracten tussen agrariërs, natuur- en landschapsbeschermende instanties en
gemeenten, over het behoud en de ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden.

f...l (Streekplan, herziening 2004, p.111-114)
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'paiqaflsflu!lelii¡IM¡UOMnoqpuel ¡alj
uee pflaoiiefleo¡ UepJOM uafpapnoljeaii ellalsua¡ul/uai¡lIolqMnoq eMneiu L ai¡do apweouafl
t£ leeJfleJed ui ep eiii uauuni¡ sd1~ eo ueldsflullelii¡lMluo ¡alj ueii ualia¡S¡Sell ¡elj JOOO

'pie¡sefldo UapJOM flUIi¡JeM¡ln aJapeu

uaa ¡aow leeJfleJedpieljWeeZJnnp ep JOo/\ 'pia¡sefl¡seii 1I00 i¡f!lapUie¡ln ue piepueljaq
apUllioJd ep JOOp si Ueid ¡10 'pia¡safldo ueldsflu!lalllllM¡UO uea /\10 JOOp ¡ueqeJ8
-PJOON apU1llJd ep ueii ¡ljoeJpdo ui si sdi~ ea paiqaflsflu!lalllllM¡UOMnoqpuel ¡elj JOo/\
sdi~ ao ueldsbu!lalllllM¡UO

'¡ueWOw ¡~p do flU1UUnflJeilnail!W uaafl : leeJPleeduapor

'lW S'O uep Jepuiw do 'Ja¡sooJ flJpeliOIl do 099 'Je¡sooJ lIfile¡leapefl
do ¡SeIlSinljeflleeUOI¡lpeJ¡ sualiJellseel1i 09S JOOII fluipiaw ~66 ~ iaqwaoep £l .
'¡SaIlSinljaflleaUOI¡lpeJ¡ sualiJellsaal1i Ovv ~ flUIUUnflJellsfluI¡ljopdO :OS6 ~ iunf H .

:H UeelflJaqsinJ)l
'Ja¡SOOJ i¡flia¡ieapefl 'lW S'O uep Jepuiw
'¡SaIlSinljaflleaUO!llpeJ¡ sualiJellsaal1i 096l flUIUUnflJellsflupapueJell : OS6 ~ !Inf ~ .

'Ja¡sooJ i¡fiie¡ieapafl 'lW S'O uep Jepuiw '¡SeIlSinljefl
leeuol¡lpeJ¡ sueliJellsael1l OS9 ~ flu1uunflialisfluI¡ljopdO :SL6 ~ iaqwaoap 9 .
:VL ueelieedJanOI)l

:ueflulUUnflJalina!lw epueiafliii ep uf!z ueiifppaq ap JOo/\
iaaljaqneil!w ¡aM
'fluiuapJO
alif!la¡Win~ ap do ¡aM ~ p!l '6 ~ lei¡llJe xa aJnpaooJd uee ¡aw uawoii ueldsflulWWa¡Seq
¡alj ueii flu!lla¡sf!JII uea flu!fll¡Sallnaiu ap JOOII ¡eow JOOpialH 'ueiiew a¡ i¡fiiaflow
flUifll¡Sellnaiu ap wo uewouefldo uapaljpflaoiiaq ueefl uflz ueldsflulWWa¡seq ¡elj ueuul8

'eo¡ "paiqafl ljospeJfle" flUIWWa¡Saq ap leaJPlaeduapor uee al¡eOOlpafoJd ep uee
¡uai¡ ueldflulWWa¡Saq ¡IO '666 ~ Jaqwa¡das SZ do ue¡e¡s epJea¡ndapaÐ JOOp pJnalieflpaofl

'lalieS-lJeWaÐ ueii "S66 ~ paJqaflua¡lns" ueldsflulWWa¡Seq ¡alj S! iapeii apuaJefll1i ¡aH
866 i paiqeßualfnq ue¡dsßuIWWa¡Sas

ueldsbulWWe¡sas
piaiaq )I!!Ia¡UaaWaÐ "'17'£
'ueldaipnJ¡SUooaJ lJeeli apeus¡in JOOII £ efleiflq aiz
'fluifll¡Sallnaiu lo flUifl!¡sallalj 'flUlpieJq¡ln ¡Ol uapoqefl
pieljiif!ieflow ep ¡pJOM fpapnoljaaii eiiaisue¡u! uev 'uapoqefl uepaljlif!laflowsflu!lelllllMlUo
ewinJ fpapnoljaaii aiiaisua¡ui ep uee ¡pJOM uape1qeflsfluilai¡1IIM¡UOMnoqpuel ui

. pe!qeflsflu!lai¡lI IM¡U oMnoqpu ei

fluIPJnpuee ep ueuuiq uaflaiefl ai¡eooi ap si iaad ao ueldaipnJ¡SUooeJ
apia¡safl¡seii ¡alj ui "laad eo paiqaflelpnJ¡SUooeJ ¡elj ueii ¡in iaap ¡lieew ei¡eooilai¡ei¡iui eo
'uapaiqaflsflu!lallllIM¡UOMnoqpuel ua uapaiqeflsflulliaMJali 'uepaiqafl
-sflupeilisuaixe ui peiqaflua¡inq ¡alj ueii fluiiepepp uaa ueii alieJds S! fiqJeeo 'paiqeflue¡inq

. ¡elj ui ¡sedeflao¡ flupauoz aleJfla¡UI uaa S! Jepeii ¡~p ui 'pia¡sefldo uaUUelde!pnJ¡suooaJ
salssiwwooa!pnJ¡suooeJ eleUOiflaJ uaqqalj ¡aMe!l0nJ¡suooa~ ap ueii iapeii ¡elj ui
paiqaÐ 1I!!lapue1 bupes!le¡iiie~

Beeldkwaliteitsplan
Voor het landbouwontwikkelingsgebied De Rips is in opdracht van de Provincie NoordBrabant, in 2003, een beeldkwaliteitsplan opgesteld.
Het plan bevat voorwaarden waaraan de ontwikkelingen in het gebied dienen te voldoen.
De afstand van de bedrijven onderling, de vorm en afmeting van de bouwblokken en de
uitvoering van erfbeplanting zijn onderwerpen die, onder andere, in het plan beschreven
zijn.
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'sl pflJoqJeeMefl ¡lalJnul¡uOO 'lp flqJeeM '¡ezdoslfppeq epJOOMlUeJell
i¡f!leddeljos¡eew uee ¡Ol ueWOlilif!laweu '¡lIleJeq ¡aop ¡alj ¡pJOM ¡ie¡iiiipe azep ¡all

'9 efleiflq U! uellefleflJeeM S! flueiiwoslfppeq e¡sueMefl eo
'uessed e¡ ui flJpeliOIl fleM el!nii ue fleM euoljOS ueii edpupd ¡elj si 'pJeolieflle
UepJOM uepnpoJd ue pJeollefluee UepJOM uello¡spuoJfl JeeM S¡eeid ep ue S¡eeidieods
ep 'slnlseueiflÁlj ep ¡ell 'uelefleJ¡eewaue!flÁlj ¡Ol flUililiaJ¡eq iew ua¡ljoizui e¡ueoeJ

¡seew ep uee UepJOM ueuunii ueiieflafl flUilinliU! fllPeliOIl Je iez ei¡en¡is e¡sueMefl ep ui
'(9 efleiflq) Ue¡Olseflf!q

efleiflq S! sueliJeIl ep fiq wee¡sÁsle¡S e¡sedefleo¡ ¡elj ueii flUllifJJljoseq eflpeOIi¡ln ua3
'pJees!leeJeflle¡S eMneiu ep Jepuo ¡pJOM flelSdo¡saw eo .

'¡sedefl
-eo¡ (e!pnpeJ %OL) JeSseMlljonl uee wea¡sÁs WJeelssiwe sie ¡pJOM le¡S eMne!U ep ui .

'fluiflinzle

eleJ¡ueo ueii uessedeo¡ ¡elj JOOp ¡S¡eeldJell ¡pJOM ie¡s 'lp ueii ¡undelSsiwe ¡eH .
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Toekomstige ontwikkelingen:
In de toekomst zal het bedrijf zo mogelijk doorontwikkelen, overeenkomstig de
doelstellingen van het landbouw
ontwikkelingsgebied waarin het bedrijf wordt opgericht.

De bedrijfsvoering, procesmatig:
-Biggen worden geleverd op het bedrijf, en gehuisvest in de stal.
-De stallen worden geventileerd en verlicht, daarmee wordt electrische stroom verbruikt.

-De biggen worden gevoerd, wat resulteert in groei van het varken.
-De voeders worden aangevoerd en op het bedrijf opgeslagen in silo's.
-De varkens krijgen drinkwater verstrekt.
-De varkens produceren mest, deze wordt opgevangen in putten.
-De mest wordt regelmatig afgevoerd van het bedrijf.
-Voor de verwarming van de stallen wordt brandstof (aardgas/propaangas) gebruikt.
-Bij het bereiken van het juiste aflevergewicht worden de varkens afgevoerd van het
bedrijf.
-Na elke mestronde wordt de betreffende afdeling gereinigd met water. Het
reinigingswater wordt opgevangen in de mestputten.
-Vrachtwagens voor het transport van de varkens worden op het bedrijf gereinigd met
water. Het reinigingswater wordt opgevangen in de mestputten.
-Kadavers worden afgevoerd van het bedrijf.
Mogelijke calamiteiten die zich voor kunnen doen:
- Brand: voor het geval er brand uitbreekt op het bedrijf, zijn er blusmiddeleri aanwezig. Er
zal melding gemaakt worden van brand. Bij het ontwerp van de stal wordt rekening
gehouden met het voorkomen van snelle uitbreiding van de brand binnen het gebouw.
-Stroomuitval: bij stroomuitval is het grootste probleem dat de ventilatie van de stallen
uitvalt. Bij lange stroomuitval zullen de dieren tekort aan verse lucht krijgen. Om dit te
voorkomen kan een nood
stroom aggregaat geplaatst worden, of kunnen (nood)luiken
aangebracht worden die in zo'n geval geopend kunnen worden.
-Lekkage zuuropslag: Tanks worden geplaatst boven de opvangputten voor spuiwater,
zodat eventueel lekkend zuur opgevangen wordt. Voorzieningen voor het spoelen bij
aanraking met de huid zullen aangebracht worden.
4,3 Mogelijke alternatieven

In het MER zal een milieuvriendelijk alternatief worden beschreven. In deze situatie betreft
het een verplaatsing van bestaande bedrijven naar een nieuwe locatie.
Er zal worden gekeken naar de best beschikbare mogelijkheden en technieken qua
staluitvoering. Mogelijk gaat dit gepaard met een grotere milieuwinst. Er zal

onder meer

aandacht worden besteed aan de maximale reductie van de ammoniakuitstoot, maximale
reductie van geurhinder en stofemissie en aan energiebesparende maatregelen.

Opgemerkt moet worden dat de bestaande stallen traditioneel zijn en dat de nieuw te
bouwen stal emissiearm zal zijn, waarmee een grote mileuwinst wordt behaald.

Alternatieven:
- Andere locatie voor de nieuwvestiging: Hier is geen beter alternatief voor handen, de
nieuwe locatie is gelegen in het landbouwontwikkelingsgebied de Rips, en is gelegen op
ruim voldoende afstand van geurgevoelige objecten, en van kwetsbare (natuur) gebieden.
-Keuze voor alternatief emissiearm systeem: De luchtwasser waar nu voor gekozen is,
voorziet in een reductie van zowel geur, ammoniak alsmede stof emissie ten opzichte van
de traditonele systemen. Op dit moment is hiervoor geen milieuvriendelijker alternatief.
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6. GEVOLGEN VOOR HET MILIEU
Bij de beschrijving van de gevolgen voor het milieu worden zowel de voorgenomen
activiteit, de nulsituatie, als het meest milieuvriendelijke alternatief op hun milieugevolgen

beschouwd.
In het bijzonder zal daarbij aandacht worden besteed aan:
Emissies naar het compartiment lucht, met name ammoniak- en geuremissies;
Emissies naar bodem en water;

Energiegebruik;
Geluidsbelasting;
Verkeersbewegingen van en naar de inrichting;

Landschap;
Natuur.
Waar enigszins mogelijk, zullen de milieueffecten met de bestaande milieubeïnvloedende
effecten worden vergeleken, waardoor inzicht in de cumulatieve effecten van de activiteit
wordt verkregen.

6.1 Lucht
Bij het houden van vee en de opslag en bewerking van mest kan emissie van ammoniak
optreden. Voor het berekenen van de toegestane ammoniakemissie en - depositie is de
Wet ammoniak en veehouderij van toepassing. In bijlage 7 is voor de gewenste situatie
weergegeven hoeveel ammoniak er geëmitteerd wordt vanuit de inrichting. In het MER zal
worden uiteengezet of dit toelaatbaar is. Ook zal de ammoniakemissie bij de alternatieven
worden bepaald en beoordeeld.

Vanuit de inrichting emitteert geur, welke als hinderlijk kan worden ervaren door de
omgeving. Geuremissie van veehouderijbedrijven wordt uitgedrukt in mestvarkeneenheden (mve). Toename van het aantal dieren resulteert in een toename van de
geuremissie. Toepassing van emissiearme stalsystemen kan de geuremissie per dier
verlagen. In het MER zal beoordeling van geurhinder uitéén worden gezet.
In het MER wordt tevens het aspect stofemissie beschreven.

6,2 Bodem en water
In het MER zal beschreven worden op welke wijze emissies naar bodem, grondwater,
oppervlaktewater en riolering op kunnen treden. Beschreven zal worden in hoeverre en in
welke hoeveelheden en samenstelling lozingen van afvalwater plaatsvinden. Tevens
wordt ingegaan op het aspect organische mest en de opslag hiervan. Ook het waterverbruik verdient aandacht in het MER

6,3 Energie
In het MER zal aandacht worden besteed aan het energiegebruik. Het verwachte verbruik
en het aspect duurzame energie verdient hierbij aandacht.
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7, VERGELIJKING VAN ALTERNATIEVEN
De voorgenomen activiteit zal worden vergeieken met het meest milieuvriendelijke
alternatief en met de nulsituatie. Doel van de vergelijking is inzicht te geven in de mate
waarin, dan wel de essentiële punten waarop, de positieve en negatieve effecten van de
voorgenomen activiteit en de alternatieven verschillen.
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BIJLAGEN
1. Ligging Jodenpeeldreef ongenummerd! Situatieschets
2. Uitsnede streekplankaart
3. Uitsnede kaart reconstructieplan De Peel

4. Vergunde situatie
5. Toegepaste stalsystemen
6. Gewenste bedrijfsomvang

7. Ammoniakemissie

8. Vogel- en Habitatrichtljngebieden, Natuurbeschermingswetgebieden.

Kwetsbare gebieden.
9. Objecten in omgeving
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Bijlage 4: vergunde situatie
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Stalnr Diercateaorìe

Huisvestinas Aantal Aantal

Oppervlak Ammoniak Ammoniak Stank

Stank

systeem

Netto per

1

vleesvarkens D 3.4.1

kp NH3

Totaal kp

Dieren per

Totaal

plaatsen Dierplaats per dier

NH3/jaar

mve

aantal mve

Dieren Dier

RAV.code

2960

2960

2.5

~ 0,8

7400

1,0

2960

7400

Totaal
mve

2960

Totaal
NH3
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Stalnr Oiercateaorie Huisvestings Aantal Aantal

systeem

kp NH3

Totaal kp

Stank
Dieren per Totaal

plaatsen Dierplaats per dier

NH3/jaar

mve

Dieren Dier

RAV,code

Oppervlak Ammoniak Ammoniak Stank
Netto per

aantal mve

1

vleesvarkens D 3.4.1

860

860

.: 0,8

2.5

2150

1.0

860

2

vleesvarkens 03.4.1

560

560

~ 0,8

3

1680

1,0

560

Totaal
mve

1420

Totaal
NH3
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Bijlage 5: toe te passen stalsysteem
Systeem-nummer: BWL 2005,01

Rav-nummer: 01.1,10,1; 01.1,10,2; 01.2,11; 01.3,7; 02.2; 03.2,9,1 en
03.2.9,2,
Naam van het systeem: Chemisch luchtwassysteem 70 %
Oiercategorie: Vleesvarkens, kraamzeugen, guste en dragende zeugen,
gespeende biggen en beren
Stalbeschrijving van: 15 juli 2005

Korte omschrijving van het stalsysteem:
De ammoniakemissie wordt beperkt door de ventilatielucht te behandelen in een chemisch
luchtwassysteem. Dit systeem bestaat uit een kolom met vulmateriaal, waarover continu

aangezuurde wasvloeistof wordt gesproeid. Bij passage van de ventilatielucht door het
luchtwassysteem wordt de ammoniak opgevangen in de wasvloeistof, waarna de gereinigde

ventilatielucht het systeem verlaat.
Middels toevoeging van zwavelzuur aan de wasvloeistof, wordt de ammoniak gebonden als

ammoniumsulfaat.
Eisen aan de uitvoering:
1) Chemisch luchtwassysteem
Een chemisch luchtwassysteem kan de ventilatielucht van één of meerdere afdelingen
behandelen. Op de situatieschets van het totale bedrijf dient dit duidelijk te worden aangegeven,
2) Ventilatielucht

a. van elke afdeling waarvoor de lagere emissiewaarde van kracht is, dient alle ventilatielucht via
het chemisch luchtwassysteem de stal te verlaten.
b. bij het gebruik van een centraal afzuigkanaal moet het doorstroomoppervlak van dit kanaal
tenminste 1 cm, per m3 per uur maximale ventilatiecapaciteit bedragen. Voort moeten de door
het Klimaatplatform vastgestelde normen voor maximale ventilatie in acht genomen worden.

3) Registratie instrumenten
Ten behoeve van de wekelijkse controle (zie bijlage 2) moeten een urenteller en een geijkte
waterpulsmeter worden aangebracht. De urenteller is nodig voor het registreren van de draaiuren

van de circulatiepomp. Door de watermeter wordt de hoeveelheid spuiwater geregistreerd. Deze
waarden moeten continue worden geregistreerd en niet vrij toegankelijk worden opgeslagen.

4) Zuuropslag
De inhoud van de opslag moet snel en accuraat kunnen worden afgelezen.
5) Afvoer spuiwater
Het spuiwater mag niet worden afgevoerd naar een mestkelder die in open verbinding staat met
de dieren. Aanbevolen wordt om het spuiwater af te voeren naar een aparte opslag.

Eisen aan het gebruik:
1) Conform het monstername protocol (zie bijlage 1) dient elk half jaar een monster van het

waswater te worden genomen. De analyseresultaten dienen binnen de aangegeven grenzen te
liggen. Indien deze buiten de grenzen liggen dient de gebruiker en/of de leverancier actie te
ondernemen. Monstername, vervoer en analyse van het waswater en de rapportage daarvan
dienen door een STRIN/STERLAB gecertificeerde instelling te worden uitgevoerd.

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

3) Er dient een logboek te worden bijgehouden met betrekking tot enerzijds metingen, onderhoud,
analyseresultaten van het wassysteem en optredende storingen en anderzijds de wekelijkse
controle werkzaamheden (zie bijlage 2).

4) Het chemisch luchtwassysteem moet een ammoniakveiwijderingsrendement hebben van
minimaal 70 %.
5) Er dient een onderhoudscontract en een adviescontract afgesloten te zijn met de leverancier. In
het onderhoudscontract moet een jaarlijkse controle en onderhoud van het luchtwassysteem zijn

opgenomen. Voort zijn in dit contract taken van de leverancier opgenomen. Bijlage 2 geeft
informatie over de standaardinhoud van het onderhoudscontract. Het adviescontract biedt steun
bij vragen over de procesvoering van het luchtwassysteem.
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Bijage 6: gewenste bedrijfsomvang
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Stal
nr

systeem

Dieren

RAV-code
1

Oppervlak Ammoniak Ammoniak Stank
Dieren

Stank

Netto per

kQ NH3

Totaal kQ

Totaal

plaatsen dierplaats

per dier

NH3/iaar

DiercateQorie Huisvestinqs Aantal Aantal

vleesvarkens 03.2.9.1
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Dier
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0,8

0.8
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Bijlage 9: Objecten in omgeving
Locatie
Klotterpeellaan 2A

Stankemissie dichtstbijzijnde Milieu Afstand Afstand
categorie
objecten
(m)
(m)
(mve's)
vereist werkelijk
2960

I
11

111

iV

V
Kruisberglaan 17

1420

I
11

iV

158
103

V

50

111
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347
215
147
50
300
242
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