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Samenvatting 

Aan de Voorpeel 5 te Odiliapeel is sinds lange tijd een varkenshouderij gevestigd. Begin 2006 heeft 
initiatiefnemer dit bedrijf aangekocht. Doel is om aldaar een nagenoeg gesloten varkenshouderij op te richten. 
Omdat er milieuvergunningtechnisch sprake is van oprichting van een stal met meer dan 3000 
vleesvarkensplaatsen en 900 zeugen, is dit milieueffectrapport opgesteld. Hierin worden niet aileen de relevante 
effecten van het voornemen (voorkeursalternatieD beschreven, maar ook die van het meest milieuvriendelijk 
alternatief (MMA). Deze worden onderling en met de huidige situatie (referentiesituatie) vergeleken. Doel van het 
MER is om het milieubelang volwaardig in de besluitvorming mee te wegen. 

Referentiesituatie 

Voor het bedrijf is op 5 juni 2003 milieuvergunning verleend voor het houden van: 

917 Gespeende biggen 
78 Kraamzeugen 

200 Guste en dragende zeugen 
3 Dekberen 

36 Opfokzeugen 
1632 Vleesvarkens 

Genoemde aantallen worden in de praktijk ook gehouden en wei in twee naast elkaar liggende stallen. Op het 
bedrijf wordt brijvoedering toegepast. 

Voorkeursalternatief 

Het voorkeursalternatief betreft het in werking hebben van een varkenshouderij met een omvang van: 

5.400 Gespeende biggen 
288 Kraamzeugen 

1.238 Guste en dragende zeugen 
4 Dekberen 

480 Opfokzeugen 
10.200 Vleesvarkens 

Er is sprake van volledige nieuwbouw. De bestaande gebouwen, exclusief de aanwezige bedrijfswoning, worden 
gesloopt. De vier stallen worden voorzien van chemische luchtwassers, waarmee de ammoniakemissie per 
dierplaats met circa 95% wordt gereduceerd. Daarnaast is er door de luchtwassing sprake van een reductie van 
geuremissie en emissie van fijn stof. 

Meest Milieuvriendelijk alternatief 

Bij het MMA worden dezelfde dieraantallen gehouden als bij het voorkeursaltematief. Ook zijn de stall en 
grotendeels vergelijkbaar. Afwijkend is dat er bij het MMA een aanvullend emissiearm stalsysteem wordt 
toegepast bij de vleesvarkens, opfokzeugen en gespeende biggen. Voordeel daarvan is dat de geuremissie per 
dierplaats verder afneemt. Daarnaast zijn bij het MMA de chemische wassers op grotere afstand van het dichtst 
bijgelegen geurgevoelig object gesitueerd en wordt de binnenkomende ventilatielucht geconditioneerd middels 
bodemwarmtewisselaars. 

Pagina4 



Om de voordelen van het MMA te behalen, moet er € 1.222.534,00 extra ge'jnvesteerd worden ten opzichte van 
het voorkeursalternatief. Dit resulteert in extra jaarkosten van € 63.850,00. 

Gevolgen voor het milieu en omgeving 

In het MER is beschreven wat de gevolgen van de verschillende alternatieven voor het milieu en de omgeving 
zijn. Hierbij is aandacht besteed aan emissies van ammoniak, geur, fijn stof en geluid en zijn de effecten op 
bodem, water, verkeer, landschap en levende natuur beoordeeld. 

Ammoniak 
De huidige ammoniakemissie is aanzienlijk hoger dan de emissie die ontstaat bij het voorkeursalternatief. Omdat 
bij het voorkeursalternatief de meest reducerende techniek wordt toegepast (chemische luchtwassers 95%) is er 
met het MMA geen voordeel meer te behalen ten aanzien van de hoogte van de ammoniakemissie. De 
toepassing van de extra emissiearme techniek bij het MMA zorgt er wei voor dat de ventilatielucht die moet 
worden gewassen minder ammoniak bevat. Dit heeft een reducerend effect op het energieverbruik en op het 
ontstaan van spuiwater. 
Door de aanzienlijke afname van de ammoniakemissie bij het voorkeursalternatief en het MMA neemt de 
depositie op de zeer kwetsbare gebieden in de omgeving ook af. Ten opzichte van het Duitse lijnlje scoort het 
MMA beter, echter ten opzichte van het zuidelijk gelegen zeer kwetsbare gebied scoort het voorkeursalternatief 
beter. 

Geur 
Door de uitbreiding van het aantal dieren is de geuremissie bij het voorkeursalternatief en het MMA hoger dan in 
de referentiesituatie. Door toepassing van een tweede emissiearme techniek in de stal scoort het MMA beter dan 
het voorkeursalternatief. Met het verspreidingsmodel is bepaald dat de geurbelasting bij aile alternatieven voldoet 
aan de geldende normen en hierom toelaatbaar is. Uiteraard is de belasting bij het MMA lager dan die bij het 
voorkeursalternatief. 
Ten opzichte van woningen behorende bij andere veehouderijen geldt een vaste afstand van minimaal 50 meter. 
Ook aan deze voorwaarde wordt bij aile alternatieven ruim voldaan. 

Fijn star 
Door toepassing van luchtwassers bij het voorkeursalternatief en het MMA verbetert de luchtkwaliteit in de 
omgeving ten opzichte van de referentiesituatie. Zo neemt de jaargemiddelde concentratie fijn stof af en wordt op 
minder dagen de maximale daggemiddelde concentratie overschreden. Door deze verbetering ten opzichte van 
de referentiesituatie is vergunningverlening voor zowel het voorkeursalternatief als het MMA mogelijk, ondanks 
dat niet wordt voldaan aan de norm uit het Besluit Luchtkwaliteit voor het maximaal aantal overschrijdingsdagen. 

Geluid 
De geluidsbelasting van aile drie de alternatieven is inzichtelijk gemaakt met een akoestisch onderzoek. De 
langtijdgemiddelde geluidsniveaus bij het voorkeursalternatief en het MMA zijn overdag en in de avond lager dan 
in de referentiesituatie. Door het leveren van varkens in de vroege ochtend bij het voorkeursalternatief en het 
MMA scoort in de nachtelijke uren de referentiesituatie het best. Geluidspieken ontstaan overdag bij aile drie 
situaties. Weer door de nachtelijke leveringen van varkens is er bij het voorkeursalternatief en het MMA tevens 
sprake van geluidspieken in de nacht. Voor aile situaties kan echter geconcludeerd worden dat voldaan wordt 
aan de normen geldend voor het landelijk gebied. 

Bodem en water 
Bij geen van de alternatieven is sprake van eutrofiering, immers aile geproduceerde varkensmest wordt 
afgevoerd van het bedrijf. 
Lozingen van afvalwater in de bodem en/of oppervlaktewater vinden bij geen van de alternatieven plaats. 
Onvervuild hemelwater blijft bij het voorkeursaltematief en het MMA in het gebied door de aanleg van een 
infiltratievoorziening. In de referentiesituatie stroomt deze deels weg met het oppervlaktewater. 
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De hoeveelheid water die uit de bodem wordt onttrokken is bij het voorkeursalternatief het hoogst. Het MMA 
scoort net iets beter dan het voorkeursalternatief, dit omdat er minder ammoniak uit de lucht hoeft worden 
gewassen. Onttrekking vindt bij aile alternatieven plaats op aanzienlijke diepte. Mede omdat deze geleidelijk 
verloopt is er geen sprake van be'invloeding van de grondwaterstand met verdroging tot gevolg. 
De bodemwarmtewisselaars toegepast bij het MMA nemen warmte op uit of geven warmte af aan de bodem. 
Hiermee wordt uiteraard de temperatuur van de omliggende grond en het grondwater be·invloed. Gezien de lage 
verplaatsingssnelheid van het omliggende grondwater, het geringe temperatuursverschil ten opzichte van 
omliggende grond en de naar verhouding grote afstand tot aan natuurgebieden, kan met zekerheid gesteld 
worden dat er geen sprake is van be'invloeding van de natuurgebieden door toepassing van de 
bodemwarmtewisselaars bij het MMA. 

Verkeer 
Met de uitbreiding van de varkenshouderij neemt het aantal vrachtverkeersbewegingen toe ten opzichte van de 
referentiesituatie. Gemiddeld gaat het bij het voorkeursalternatief en het MMA om circa 22 extra vrachtwagens 
per week. Omdat bij het MMA net iets minder spuiwater ontstaat, scoort het MMA verwaarloosbaar beter dan het 
voorkeursalternatief. 
De locatie is goed bereikbaar en de wegen zijn in goede staat. Door de relatief geringe breedte van de Voorpeel 
is het wei noodzakelijk dat de berm bij tegemoetkomend verkeer wordt bereden. Omdat het over een geringe 
afstand gaat en het geen drukbereden weg is, ontstaan met de toename van de verkeersbewegingen geen 
onveilige situaties. 

Landschap 
Ten opzichte van de referentiesituatie neemt het bebouwde oppervlak bij het voorkeursalternatief en het MMA 
toe. Onderling verschillen deze twee alternatieven niet. Door de aanleg van een groenstrook aan de ene zijkant 
en het planten van een rij berkenbomen aan de andere zijkant, wordt het bedrijf visueel afgeschermd voor de 
nabijgelegen woningen. 

Levende natuur 
De omgeving waar de projectlocatie is gelegen fungeert als leefgebied voor de das. Burchten komen echter niet 
voor in de nabijheid. De kap van een rij populieren in de referentiesituatie kan gezien worden als verlies van 
voederareaal voor de soort, echter door de aanleg van een ruime groenstrook en een aanplant van een rij 
berkenbomen bij het voorkeursalternatief en het MMA wordt dit verlies aan voederareaal ruimschoots 
gecompenseerd. 
Met de uitbreiding van de bebouwing bij het voorkeursalternatief en het MMA verdwijnen mogelijk broedplaatsen 
van een aantal vogelsoorten. Ook zullen ongetwijfeld verblijfplaatsen van algemene en laag beschermde kleine 
zoogdieren verloren gaan. Omdat er voldoende uitwijkmogelijkheden zijn in de directe nabije omgeving, worden 
de soorten niet bedreigt. 
Geconcludeerd is dat van overtredingen van verbodsbepalingen in de Flora- en Faunawet bij geen van de 
alternatieven sprake is. 
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Projectgegevens 

Activiteit: 
Het uitbreiden en wijzigen van een bestaande varkenshouderij, gelegen aan de Voorpeel 5 te (5409 TX) 
Odiliapeel, kadastraal bekend gemeente Uden, sectie V, nummer 2586. 

8evoegde gezag: 
Gedeputeerde Staten van de provincie Noord Brabant 
Postbus 90151 
5200 MC 's Hertogenbosch 

Te nernen besluit: 
Het verlenen van een milieuvergunning, conform artikel 8.4 van de Wet Milieubeheer. 

Initiatiefnerner: 
Braks Agrarische Bedrijven b.v. 
Contactpersoon: R.T.M.J. Braks 
Beukenlaan 54A 
5409 SX Odiliapeel 

Procedurele gegevens: 
Kennisgeving startnotitie: 
Richtlijnenadvies uitgebracht: 
Richtlijnen vastgesteld: 

8 december 2006 
2 februari 2007 
februari 2007 

Sarnenstelling van de werkgroep MER 
Dr. ir. G. Blom (voorzitter) 
Drs. R.AA Zwiers (secretaris) 
Ir. S. Bokma 
Ing. H.J.M. Hendriks 
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Inleiding 

2.1 Doel 

Aan de Voorpeel 5 te Odiliapeel is sinds lange tijd een varkenshouderij gevestigd. Begin 2006 he eft 
initiatiefnemer het bedrijf aangekocht. Doel is om aldaar een nagenoeg gesloten varkenshouderij op te richten 
met een omvang van: 

5.400 Gespeende biggen 
288 Kraamzeugen 

1.238 Guste en dragende zeugen 
4 Dekberen 

480 Opfokzeugen 
10.200 Vleesvarkens 

Door initiatiefnemer wordt een bedrijf nagestreefd met een omvang welke groter is dan het gemiddelde in 
Nederland. Initiatiefnemer weet dat grote bedrijven in staat zijn scherpe afspraken te maken met leveranciers van 
voer en afnemers van slachtrijpe dieren. Ook kan er met een dergelijke omvang beduidend goedkoper gebouwd 
worden. Vooral op deze manier verwacht initiatiefnemer de concurrentie op de wereldmarkt aan te kunnen. 

De uiteindelijk gewenste omvang is bepaald door de maximaal toelaatbare omvang van het bouwperceel: 
2,5 hectare (zie paragraaf 3.7 - beschrijving provinciaal beleid). 

2.2 Aanleiding 

Initiatiefnemer heeft tot het jaar 2005 altijd geboerd op de locatie Beukenlaan 62 te Odiliapeel. Aldaar was een 
veehouderij met rundvee en varkens gevestigd. Direct tegenover deze locatie is aardappelverwerker Peka Kroef 
gelegen. In verband met hinder over en weer, heeft initiatiefnemer deze locatie in 2005 verkocht aan Peka Kroef. 

Door initiatiefnemer is gezocht naar een altematieve locatie voor een veehouderij. AI lange tijd was het bedrijf aan 
de Voorpeel5 te koop. Gezien de gunstige ligging van dit bedrijf in haar omgeving, heeft initiatiefnemer besloten 
deze locatie aan te kopen. 
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Procedures en beleid 

3.1 Besluit milieueffectrapportage 

Initiatiefnemer heeft de wens om op de locatie Voorpeel 5 te Odiliapeel 1526 fokzeugen, 5.400 gespeende 
biggen, 4 dekberen, 480 opfokzeugen en 10.200 vleesvarkens te houden. Ondanks dat er momenteel reeds een 
varkenshouderij is gevestigd, wordt voor de gewenste situatie (na sloop) compleet nieuw gebouwd. Uiteraard 
dient er eerst een milieuvergunning en bouwvergunning verleend te worden. 

Op grond van het Besluit Milieueffectrapportage dient een milieueffectrapport (hierna te noemen: MER) opgesteld 
te worden, wanneer sprake is van oprichting, wijziging of uitbreiding van een inrichting met meer dan 3.000 
plaatsen voor vleesvarkens of 900 plaatsen voor zeugen. Dit is in onderhavige situatie het geval. 

Het MER is voorafgegaan door een startnotitie. Aan de hand van deze notitie zijn richtlijnen vastgesteld door 
Gedeputeerde Staten van de provincie Noord Brabant. Deze richtlijnen zijn stu rend geweest voor de inhoud van 
dit MER. 

3.2 Bevoegd gezag 

In het Inrichtingen- en Vergunningenbesluit Milieubeheer is bepaald dat Gedeputeerde Staten van de provincie 
bevoegd zijn te beslissen op aanvragen om milieuvergunning ten aanzien van inrichtingen waar meer dan 1.000 
m3 van buiten de inrichting atkomstige afvalstoffen worden opgeslagen. Ook zijn zij bevoegd gezag voor 
inrichtingen waar op jaarbasis meer dan 15.000 ton afvalstoffen worden doorgezet. 

In de Richtlijn 75/442/EEG, gewijzigd bij Richtlijn 91/156/EEG, wordt afvalstof gedefinieerd als: "elke stof of elk 
voorwerp, ontstaan als residu bij industriele procedes, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te 
ontdoen of zich moet ontdoen". 

Initiatiefnemer is voornemens om brijvoedering toe te passen. Diverse bijproducten, allen atkomstig van de 
levensmiddelenindustrie, worden op het bedrijf samengevoegd tot een optimaal voer voor de dieren. 

Een gedeelte van de toegepaste bijproducten wordt gezien als afvalstof. In onderhavige situatie zal de opslag 
minder zijn dan 1.000 m3. Echter de jaarlijkse doorzet bedraagt circa 27.800 ton, zodat Gedeputeerde Staten van 
de provincie Noord Brabant het bevoegde gezag is (zie hiervoor bijlage J). 
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3.3 Planning 

Rekening houdend met de termijnen zoals die in de Wet milieubeheer zijn vastgelegd kan een indicatie worden 
gegeven van het te doorlopen tijdspad: 

Activiteit Tijdstip Actie door 

Indienen startnotitie MER bij de gemeente 20 november 2006 Initiatiefnemer 

Bekendmaking 8 december 2006 Provincie Noord Brabant 

Inspraak voor richtlijnen MER tim 22 januari 2007 Een ieder 

Advies commissie MER 2 februari 2007 Commissie MER 

Vaststellen richtlijnen februari 2007 Provincie Noord Brabant 

Opstelien en indienen MER Oktober 2007 Initiatiefnemer / L TO Noord Advies 

Opstelien en indienen aanvraag milieuvergunning Oktober 2007 Initiatiefnemer / L TO Noord Advies 

Beoordelen MER / open bare kennisgeving December 2007 Provincie Noord Brabant 

ontvankelijkheid milieuvergunningaanvraag December 2007 Provincie Noord Brabant 

Inspraak MER Januari 2008 Een ieder 

T oetsingsadvies commissie MER Februari 2008 Provincie Noord Brabant 

Ontwerpbeschikking milieuvergunning Maart 2008 Provincie Noord Brabant 

Inspraak ontwerpbeschikking milieuvergunning April 2008 Een ieder 

Definitieve beschikking milieuvergunning Juni2008 Provincie Noord Brabant 
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3.4 Europees beleid 

Het milieubeleid van de Europese Unie (EU) is vastgelegd in richtlijnen. Deze richtlijnen zijn bindend voor de 
lidstaten van de EU. Hieronder worden de Europese richtlijnen beschreven die van toepassing zijn op de 
voorgenomen activiteit. 

De lidstaten moeten de richtlijnen omzetten in het nation ale recht. Biedt het nationale recht ruimte voor 
interpretatie, dan moeten de nationale bepalingen richtlijnconform worden uitgelegd. Indien de omzetting naar 
nationaal recht niet of nietjuist is gebeurd kan de richtlijn direct worden ingeroepen. 

Vogelrichtlijn 

De Europese Vogelrichtlijn heeft tot doel aile in het wild levende vogelsoorten in stand te houden. Het gaat niet 
aileen om de vogels zelf, maar ook om hun eieren, nesten en leefgebieden die voorkomen op het Europees 
grondgebied van de lidstaten. Het betreft de bescherming, het beheer en de regulering van deze soorten en stelt 
regels voor de exploitatie daarvan. 

Er kan onderscheid worden gemaakt tussen soortenbescherming en gebiedsbescherming. De 
soortenbescherming is in Nederland opgenomen in de Flora- en Faunawet, de gebiedsbescherming in de 
Natuurbeschermingswet 1998. 

In Nederland zijn in totaal 77 gebieden aangewezen als speciale beschermingszone in het kader van de 
Vogelnchtlijn (vogelrichtlijngebied). Deze bevinden zich echter niet binnen een afstand van 10 kilometer rondom 
de projectlocatie. 

Habitatrichtlijn 

In 1992 is er door de lidstaten van de Europese Unie een richtlijn ondertekend welke moet zorgdragen voor 
bescherming en instandhouding van soorten flora en fauna die van Europees be lang zijn: de habitatrichtlijn. Deze 
richtlijn houdt de verplichting in om habitats en diersoorten die voor de Europese Unie van belang zijn in stand te 
houden. 

Elke lidstaat moet op zijn grondgebied de gebieden die het belangrijkst zijn voor het behoud van de onder de 
richtlijn vallende habitats en soorten identificeren en vervolgens aanwijzen. Nederland heeft een lijst met 
gebieden aangemeld bij de Europese Commissie. De Europese Commissie heeft deze lijst op 7 december 2004 
vastgesteld. 

Ook bij de habitatnchtlijn wordt onderscheidt gemaakt tussen soortenbescherming en gebiedsbescherming. 
Evenals bij de vogelrichtlijn wordt de soortenbescherming geregeld met de Flora- en Faunawet. 

De bedoeling is dat de Natuurbeschermingswet 1998 zorgdraagt voor de gebiedsbescherming. Zolang de 
gebieden nog niet zijn aangewezen is dit niet het geval en geldt de habitatrichtlijn rechtstreeks. (Aanwijzing vindt 
naar verwachting plaats in 2008.) 

Het bevoegd gezag geeft slechts toestemming voor een plan of project, nadat zij zekerheid hebben verkregen dat 
het de natuurlijke kenmerken van dat gebied niet zullen aantasten. Hiertoe moet een passende beoordeling 
gemaakt worden van de gevolgen, rekening houdend met de instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied. 

Aangemelde habitatgebieden bevinden zich niet binnen een straal van 10 kilometer rondom de projectlocatie. 
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IPPC·richtlijn 

De IPPC-richtlijn (Integrated Pollution Prevention en Control) is op 24 september 1996 door de Raad van de 
Europese Unie vastgesteld (PbEG L 257). De richtlijn beoogt een ge'lntegreerde preventie en beperking van 
verontreiniging door industriele activiteiten tot stand te brengen. Zij bevat maatregelen ter voorkoming en, 
wanneer dat niet mogelijk is, beperking van emissies in lucht, water en bodem, met inbegrip van maatregelen 
voor afvalstoffen, om een hoog niveau van bescherming van het milieu in zijn geheel te bereiken. 

De richtlijn is van toepassing op de categorieen van industriele activiteiten die worden genoemd in de bijlage 
behorende bij de richtlijn. Onder rubriek 6.6 worden genoemd: installaties voor intensieve pluimvee- of 
varkenshouderij met meer dan: a) 40.000 plaatsen voor pluimvee; b) 2.000 plaatsen voor mestvarkens (van meer 
dan 30 kg); c) 750 plaatsen voor zeugen. 

Door het exploiteren van de installatie mag geen belangrijke verontreiniging worden veroorzaakt. Het ontstaan 
van afvalstoffen moet zo veel mogelijk worden voorkomen. Ais dit niet mogelijk is moeten afvalstoffen nuttig 
worden toegepast of verantwoord worden verwijderd. Energie moet op doelmatige wijze worden gebruikt. De 
exploitant moet de nodige maatregelen treffen om ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan te 
beperken. Tenslotte moet bij definitieve stopzetting van de activiteiten de nodige maatregelen worden getroffen 
om het gevaar van verontreiniging te voorkomen en het exploitatieterrein in bevredigende toestand te brengen. 

In de richtlijn is bepaald hoe de lidstaten ervoor moeten zorgen dat de betreffende installaties worden 
geexploiteerd overeenkomstig de richtlijn. Er worden eisen gesteld aan de aanvraag, inhoud en totstandkoming 
van een vergunning voor de installatie. De vergunning dient bijvoorbeeld emissiegrenswaarden te bevatten voor 
de verontreinigende stoffen die in significante hoeveelheden uit de installatie kunnen vrijkomen. Deze 
emissiegrenswaarden moeten zijn gebaseerd op de beste beschikbare technieken met inachtneming van de 
technische kenmerken en de geografische ligging van de betrokken installatie, alsmede de plaatselijke 
milieuomstandigheden. Beoordeling is mogelijk met de BREF voor de intensieve pluimvee- of varkenshouderijen 
(Reference Document ot Best Available Techniques for Intensive Rearing of Pigs and Poultry). 

De IPPC-richtlijn is volledig ge'lmplementeerd in de Nederlandse milieuwetgeving, waaronder de Wet 
milieubeheer, Wet verontreiniging oppervlaktewateren en Wet ammoniak en veehouderij . 

NEC·richtlijn 

Daar waar de EU-wetgeving op het gebied van luchtkwaliteit zich richt op de concentratie van verontreinigende 
stoffen in de lucht, richt de NEC-richtlijn zich op de uitstoot. NEC staat voor National Emission Ceilings. Per 
lidstaat zijn voor 2010 emissieplafonds vastgelegd voor zwaveldioxide (S02, voor Nederland 50 kton), 
stikstofoxiden (NOx, 260 kton), niet-methaan vluchtige organische stoffen (NMVOS, 185 kton) en ammoniak (NH3, 
128 kton). De NEC-richtlijn bevat geen emissieplafond voor fijn stot. Naar aile waarschijnlijkheid wordt fijn stof wei 
meegenomen in een komende herziening van de NEC-richtlijn. 

Jaarlijks rapporteert Nederland de voortgang van het beleid om de emissies terug te dringen. In de nationale 
rapportage wordt ingegaan op de stand van zaken in de verschillende sectoren. De EU-rapportage beperkt zich 
tot het halen van de nationale NEC-plafonds. 
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3.5 Rijksbeleid 

Nota Ruimte 

In de Nota Ruimte is het nationaal ruimtelijk beleid vastgelegd tot 2020, waarbij de periode 2020-2030 geldt als 
doorkijk naar de lange termijn. De Nota Ruimte is een strategische nota op hoofdlijnen, waarin 
rijksverantwoordelijkheden en die van anderen helder zijn onderscheiden. Decentralisatie staat centraal: vele 
zaken worden overgelaten aan provinciaal en gemeentelijk bestuur. 

De gebieden en netwerken die het kabinet van nationaal belang acht, vormen samen de nationale Ruimtelijke 
Hoofdstructuur. Daar streeft het rijk in het algemeen naar een hogere kwaliteit. Met betrekking tot water, natuur 
en landschap bestaat de nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur uit de grote rivieren, het IJsselmeergebied, de kust, 
vogel- en Habitatrichtlijngebieden en natuurbeschermingsgebieden, de Ecologische Hoofdstructuur en robuuste 
ecologische verbindingen, werelderfgoedgebieden en nationale landschappen. De locatie van initiatiefnemer ligt 
in geen van deze gebieden van de nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur. 

Ten aanzien van landbouw wordt vanuit de Nota Ruimte vooral verwezen naar de reconstructieplannen die voor 
de provincies Noord Brabant, Limburg, Utrecht, Overijssel en Gelderland zijn opgesteld. In de situatie van 
initiatiefnemer gaat het dan om het Reconstructieplan Peel en Maas. Dit plan is nader beschreven in het 
onderdeel'Provinciaal beleid'. 

Natuurbeschermingswet 

Nederland heeft sinds 1967 een Natuurbeschermingswet. Deze wet maakte het onder andere mogelijk om 
gebieden aan te wijzen als natuurmonumenten en deze zo te beschermen. De Natuurbeschermingswet 1967 
voldeed echter niet aan de verplichtingen die in internationale verdragen en Europese verordeningen aan de 
bescherming van gebieden en soorten worden gesteld. Daarom is in 1998 een nieuwe Natuurbeschermingswet 
tot stand gekomen, die zich aileen richt op gebiedsbescherming : de Natuurbeschermingswet 1998. De 
verplichtingen voor soortbescherming zijn overgenomen in de Flora- en Faunawet. 

De Natuurbeschermingswet 1998 moest de bescherming van natuurgebieden, zoals vastgelegd in de 
Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn, in nationale wetgeving vastleggen. AI snel bleek dat de omzetting van Europese 
regels in deze wet onvoldoende was. De Natuurbeschermingswet is gewijzigd, en is op 1 oktober 2005 in werking 
getreden. 

De vogelrichtlijngebieden en habitatgebieden worden natura 2000-gebieden genoemd. Gebieden die formeel zijn 
aangewezen vallen onder de werking van de Natuurbeschermingswet 1998. Op dit moment zijn in Nederland 77 
gebieden aangewezen als vogelrichtlijngebied. Deels zijn deze gebieden tevens habitatgebied. Er zijn 162 
aangemelde natura 2000-gebieden die naar verwachting in 2008 definitief worden aangewezen. De 
besluitvorming hieromtrent ligt bij de minister van LNV. 

De Natuurbeschermingswet kent tevens natuurmonumenten. Daar waar deze overlap vertonen met de natura 
2000-gebieden, zal de status natuurmonument vervallen. De natuurwetenschappelijke kenmerken en 
natuurschoon zullen worden overgenomen in de instandhoudingsdoelstellingen van de natura 2000-gebieden. 

Projecten of andere handelingen die de kwaliteit van de gebieden kunnen verslechteren of die mogelijk een 
verstorend effect hebben op de soorten mogen niet plaatsvinden zonder vergunning. Aangezien beschermde 
gebieden zich op aanzienlijke afstand van de projectlocatie bevinden (> 10 kilometer), behoeft de 
Natuurbeschermingswet geen nadere behandeling. 
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Flora· en Faunawet 

De Flora- en Faunawet heeft tot doel in het wild levende planten en dieren te beschermen met het oog op de 
instandhouding van soorten. In Nederland komen zo'n 40.000 plant- en diersoorten voor, waarvan er zo'n 1.000 
onder de werking van de Flora- en Faunawet vallen. Om de instandhouding van de wettelijk beschermde soorten 
te waarborgen, moeten negatieve effecten op die instandhouding voorkomen worden. In de Flora- en Faunawet 
zijn verbodsbepalingen opgenomen. 

Naast de verbodsbepalingen geldt er bij elk project tevens een zorgplicht. Deze zorg houdt in ieder geval in, dat 
een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora 
of fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege 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 zo te handelen of juist handelingen na te laten, dat de in het 
wild voorkomende dier- en plantensoorten daarvan geen of zo min mogelijk hinder ondervinden. 

Ten behoeve van het initiatief is door een ter zake deskundig bureau onderzoek verricht naar de toelaatbaarheid 
van het initiatief ten opzichte van de Flora en Faunawet. Geconcludeerd is dat het initiatief toelaatbaar is. Bij het 
onderdeel'levende natuur' in de hoofdstukken 8 en 9 wordt hier nader op ingegaan. 

Reconstructiewet 

De Reconstructiewet concentratiegebieden vormt de wettelijke basis voor de reconstructie. De wet is op 
1 april 2002 in werking getreden. De reconstructie is bedoeld voar de herinrichting en revitalisering van de 
concentratiegebieden Limburg, Brabant, Gelderland, Utrecht en Overijssel. Een nadere beschouwing is 
weergegeven in het onderdeel Provinciaal beleid. 

Wet milieubeheer 

Het is verboden om zonder een daartoe verleende milieuvergunning een inrichting op te richten en in werking te 
hebben. Een milieuvergunning kan slechts in het belang van de bescherming van het milieu worden geweigerd. 
De artikelen 8.8, 8.9 en 8.10 van de Wet milieubeheer geven het toetsingskader van de milieuvergunning. 

Bij de beslissing op de aanvraag betrekt het bevoegd gezag onder andere de bestaande toestand van het milieu, 
de gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken en de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen 
die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu. 

Bij een milieuvergunning voor een varkenshouderij zijn ammoniakemissie en geurhinder belangrijke 
milieuonderdelen die bij de beslissing op de aanvraag moeten worden beoordeeld. Voor deze beoordeling zijn 
bijzondere wetten en richtlijnen vastgesteld die hierna worden beschreven. 

Wet ammoniak en veehouderij 

Van belang voor het aspect ammoniakemissie bij vergunningverlening is de invloed van de Wet ammoniak en 
veehouderij (hiema te noemen WAY). Per 1 mei 2007 is de gewijzigde WAY in werking getreden. 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen bedrijven waarvan een tot de veehouderij behorend dierverblijf geheel of 
gedeeltelijk is gelegen in een zeer kwetsbaar gebied, dan wei in een zone van 250 meter rond een zodanig 
gebied en bedrijven welke hierbuiten zijn gelegen. V~~r de eerste groep bedrijven geldt een maximaal 
emissieplafond ten aanzien van ammoniak welke niet mag worden overschreden . 
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Gebieden die als zeer kwetsbaar worden aangemerkt, moeten (nog) worden aangewezen door Provinciale 
Staten. Aileen voor verzuring gevoelige gebieden, of delen daarvan, die zijn gelegen binnen de ecologische 
hoofdstructuur komen voor aanwijzing in aanmerking. Tot het moment dat het aanwijzingsbesluit is genomen, 
worden aile voor verzuring gevoelige gebieden gelegen binnen de ecologische hoofdstructuur als zeer kwetsbaar 
beschouwd. 

In onderhavige situatie bevindt het eerste zeer kwetsbare gebied zich op een afstand van 251 meter vanaf het 
eerste dierverblijf van de inrichting (bijlage S). Er geldt voor het bedrijf dus geen maximaal emissieplafond. 

Initiatiefnemer is voornemens om meer dan 2.000 vleesvarkens en meer dan 750 fokzeugen te houden. Hiermee 
valt het bedrijf onder de reikwijdte van de IPPC richtlijn. Een vergunning wordt dan geweigerd, indien niet kan 
worden voldaan aan de voorschriften die vanwege de technische kenmerken en de geografische ligging of 
vanwege de plaatselijke milieuomstandigheden moeten worden gesteld, maar die niet met toepassing van de in 
aanmerking komende beste beschikbare technieken kunnen worden gerealiseerd. Hiertoe is door het Ministerie 
van VROM een beleidslijn opgesteld. 

Beleidslijn omgevingstoetsing IPPC·richtlijn 

Op een agrarisch bedrijf dienen de best beschikbare technieken (SBT) te worden toegepast. De technische 
kenmerken en de geografische ligging van de inrichting, evenals de lokale milieusituatie kunnen aanleiding zijn 
om strengere emissiegrenswaarden vast te stellen dan die welke zijn gebaseerd op BST. Om hierover 
duidelijkheid aan vergunningverlener te verschaffen, is door het Ministerie van VROM een beleidslijn opgesteld. 
Deze geeft aan in welke situaties strengere emissie-eisen aan stalsystemen dienen te worden gesteld dan de 
eisen die volgen uit de toepassing van BST. 

• Tot een jaarlijkse emissie van 5.000 kg ammoniak kan worden volstaan met toepassing van BST. 
• Bedraagt de jaarlijkse ammoniakemissie bij toepassing van BST meer dan 5.000 kg maar minder dan 

10.000 kg, dan dient boven het meerdere een extra reductie ten opzichte van BST te worden gerealiseerd. 
• Indien de jaarlijkse ammoniakemissie daarna nog meer dan 10.000 kg bedraagt, dient boven het meerdere 

een nog grotere reductie (circa 85%) te worden bewerkstelligd. 

Diercategorie BBT > BBT » BBT 
Gespeende biggen 0,23 0,21 0,11 
Kraamzeugen 2,9 2,5 1,25 
Guste en dragende zeugen 2,6 2,3 0,63 
Vleesvarkens I opfokzeugen 1,4 1,1 0,53 
Dekberen 5,5 Variabel 0,83 

In dit MER is getoetst of het initiatief zich verhoudt met deze beleidslijn (zie hoofdstukken 5 en 6) , 

Regeling ammoniak en veehouderij 

De regeling bevat een lijst met huisvestingssystemen met de bijbehorende ammoniakemissiefactoren. Aan de 
hand hiervan dient de totale ammoniakemissie, geproduceerd op een agrarisch bedrijf, bepaald te worden. 

Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij 

Voor veehouderijen gaan op grond van artikel 8.44 van de Wet milieubeheer algemene regels gelden met 
betrekking tot de ammoniakemissie uit huisvestingssystemen. Op 28 december 2005 is het Sesluit 
ammoniakemissie huisvesting veehouderij bekendgemaakt. Momenteel is het besluit nog niet in werking 
getreden. 
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Op grond van het Sesluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij mogen, indien in een veehouderij dieren 
worden gehuisvest van een categorie waarvoor in de bijlage bij het besluit een maximale emissiewaarde is 
aangegeven, voor die dieren geen huisvestingssystemen mogen worden toegepast met een emissiefactor die 
hoger is dan de maximale emissiewaarde. V~~r varkens gelden de volgende maximale emissiewaarden1: 

Gespeende biggen 0,23 kg/plaats/jaar 
Kraamzeugen 2,9 kg/plaats/jaar 
Guste en dragende zeugen 2,6 kg/plaats/jaar 
Vleesvarkens 1,4 kg/plaats/jaar 
Opfokzeugen 1,4 kg/plaats/jaar 

Dekberen 5,5 kg/plaats/jaar 

Lange tijd is er gesproken over de consequenties van het besluit voor agrarische ondernemers. Probleem is 
namelijk dat aanpassing van bestaande niet-emissiearme stallen niet altijd mogelijk is. EEln en ander heeft 
geresulteerd in een ontwerpbesluit houdende wijziging van het besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij, 
welke is gepubliceerd in de staatscourant van 27 maart 2007. Hiermee wordt interne saldering mogelijk gemaakt. 

Interne saldering houdt in dat in een deel van de stallen een techniek wordt toegepast die een lagere emissie tot 
gevolg heeft dan wettelijk vereist is, waardoor de overige stallen (voorlopig) niet behoeven te worden aangepast, 
op voorwaarde dat tenminste dezelfde reductie wordt bereikt als de stallen afzonderlijk zouden voldoen aan de 
maximale emissiewaarden. Stallen gerealiseerd na 1 januari 2007 moeten individueel wei voldoen aan gestelde 
maximale emissiewaarde, zo ook in onderhavige situatie. 

Oplegnotitie 

Het besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij is nog niet in werking getreden. Dit resulteert in discussies 
bij milieuvergunningverlening omtrent de vraag of toegepaste systemen SST zijn. Op 30 juli 2007 is een 
oplegnotitie uitgegeven door VROM waarmee de SST-beoordeling kan plaats vinden. Voor IPPC-bedrijven geldt 
onderstaande: 

• Huisvestingssystemen die voldoen aan de maximale emissiewaarden van bijlage 1 van het besluit 
Huisvesting zijn SST. 

• Sestaande groenlabelsystemen vergund voor 8 mei 2002 zijn SST tot de stal om technische of economische 
redenen vervangen wordt. 

• Sestaande traditionele huisvestingssystemen die zijn vergund tussen 1 januari 1997 en 19 juli 2003 zijn SST 
tot 1 januari 2010. 

• Andere bestaande huisvestingssystemen die wei voldoen aan de SREF maar niet aan de maximale 
emissiewaarden opgenomen in bijlage 1 van het Sesluit Huisvesting zijn SST tot 2010. 

• Andere bestaande huisvestingssystemen vergund voor 1 januari 1997 of na 19 juli 2003 zijn geen SST. 

Directe ammoniakschade 

Naast indirecte schade door vermesting en verzunng van natuurgebieden, kan ammoniakdepositie op bepaalde 
gewassen leiden tot directe ammoniakschade. Uit onderzoek van het AS-DLO (thans 'Plant Research 
International') te Wageningen is gebleken, dat met name kasgewassen, fruitteelt en coniferen als gevoelig voor 
directe ammoniakschade kunnen worden aangemerkt. Andere gewasgroepen lopen een verwaarloosbare kans 
op schade 2. 

Bovenstaande maximale emissiewaarden zijn momenteel ook opgenomen in bijlage 2 van de Regeling ammoniak en veehouderij. 
2 Stallucht en planten, instituut voor Plantenziektekundig onderzoek, 1981; Effecten van ammoniak op planten in de directe omgeving 

van stallen: update van een risicoschatting, AB-rapport 72, P.H.B. de Visser en L.J. van Eerden, 1996. 
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Directe ammoniakschade doet zich aileen op zeer korte afstand van een emissiepunt v~~r. Tot gevoelige soorten 
moet een afstand van 50 meter worden aangehouden. Bij minder gevoelige soorten is een afstand van 25 meter 
voldoende om schade als gevolg van ammoniakemissie te vermijden. Binnen aangegeven afstanden bevinden 
zich geen gevoelige gewasgroepen. Derhalve kan worden geconcludeerd dat er geen sprake is van 
ammoniakschade voor agrarische gewassen. 

Wet verontreiniging oppervlaktewateren 

De Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO) stelt regels ter bescherming van het oppervlaktewater tegen 
verontreiniging. Het is verboden zonder vergunning afvalstoffen, verontreinigende stoffen of schadelijke stoffen, in 
welke vorm ook, in te brengen in oppervlaktewateren. Tevens kunnen op grand 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 veehauderij is in 
het bijzonder van toepassing het Lozingenbesluit open tee It en veehauderij. Dit Besluit stelt regels ten aanzien 
van lozingen in het oppervlaktewater van (niet verontreinigd) water vanaf het erf, alsmede het gebruik van 
bestrijdingsmiddelen en meststaffen in de nabijheid van oppervlaktewater. Voar veehauderijen die onder de 
werkingssfeer van de IPPC-richtlijn vallen geldt het Lozingenbesluit niet. Indien hier lozingen plaatsvinden moet 
dit geregeld worden middels een WVO-vergunning. 

Ais gevolg van de activiteiten van initiatiefnemer vindt geen lozing van afvalwater in het oppervlaktewater plaats. 
Afvalwater komt terecht in de mestkelder onder de stal en wordt afgevoerd als meststof. Hemelwater van daken 
en erfverharding wordt afgevoerd naar een wadi. Aangezien er geen lozingen in het oppervlaktewater 
plaatsvinden, is geen vergunning op grond van de WVO vereist. 

Besluit Luchtkwaliteit 2005 

Op 5 augustus 2005 is het Besluit Luchtkwaliteit 2005 in werking getreden. De luchtkwaliteit moet betrokken 
worden in aile besluitvorming random projecten die mogelijk invloed op deze luchtkwaliteit hebben. Het besluit 
moet in acht worden genomen bij het verlenen van milieuvergunningen. 

In het besluit zijn grenswaarden opgenomen voor zwaveldioxide, stikstofdiaxide en stikstofoxiden, fijn stof 
(PM10), lood, benzeen en koolmonoxide. Bij landbouwbedrijven verdient vooral het aspect fijn stof (PM10) 
aandacht. In dit MER wordt hier nader op ingegaan. 

Wet geurhinder en veehouderij 

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt het toetsingskader voor de geurhinder vanwege tot veehouderijen 
behorende dierenverblijven. Deze wet is op 1 januari 2007 in werking getreden. Bij een beslissing inzake de 
milieuvergunning voor het oprichten of veranderen van een veehouderij betrekt het bevoegd gezag de geurhinder 
door de geurbelasting vanwege tot veehouderijen behorende dierenverblijven uitsluitend op de wijze als 
aangegeven bij of krachtens de artikelen 3 tot en met 9 van de Wgv. 

De geuremissie uit de dierenverblijven wordt berekend op basis van vastgestelde geuremissiefactoren die zijn 
opgenomen in de Regeling geurhinder en veehouderijen. De geurbelasting van gevoelige objecten in de 
omgeving wordt berekend met het verspreidingsmodel V-Stacks vergunning. De wet geeft maximale waarden 
voor de geurbelasting die de veehouderij op een gevoelig object mag veroorzaken. Indien het gevoelig object een 
woning bij een (voormalige) veehouderij in het buitengebied is, geldt een vaste afstand tot het emissiepunt van 
ten minste 50 meter. Tevens gelden minimale afstanden tussen de gevel van een stal en de gevel van een 
gevoelig object. 
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De gemeenteraad is bevoegd om bij verordening andere waarden of afstanden vast te stellen. De gemeente 
Uden heeft op 21 december 2006 een aanhoudingsbesluit vastgesteld, welke op 1 januari 2007 in werking is 
getreden. Daarin is vermeld dat gestreefd wordt om binnen 6 maanden na inwerkingtreding van de Wgv een 
verordening als bedoeld in artikel 6 van deze wet voor het he Ie grondgebied van de gemeente Uden vast te 
stellen. Tevens is benoemd dat het college van B&W het mandaat heeft dit aanhoudingsbesluit aan te passen 
("afpellen") in die gevallen of gebieden waar op basis van een quickscan of gebiedsvisie blijkt dat het opstellen 
van een verordening niet wordt voorgestaan. In haar vergadering van 7 augustus 2007 heeft het college van 
B&W beslist het aanhoudingsbesluit voor een groot gedeelte van het gebied in te trekken, zo ook voor de 
omgeving van de projectlocatie. Dit betekent dat in de omgeving van de projectlocatie de standaardnormen 
gelden (buitengebied:14,0 ou E/m3, bebouwde kom: 3,0 ou E/m3). 

Meerdere geurgevoelige objecten binnen de invloedssfeer van het bedrijf van initiatiefnemer liggen in de 
gemeente Landerd of Mill en St. Hubert. V~~r beide gemeenten geldt momenteel nog een aanhoudingsbesluit 
wat betekent dat milieuvergunningaanvragen van bedrijven uit betreffende gemeenten moeten worden 
aangehouden. Omdat het bedrijf van initiatiefnemer is gelegen binnen de gemeente Uden gelden de 
aanhoudingsbesluiten van Landerd en Mill en St. Hubert niet voor deze locatie. Milieuvergunningverlening voor 
het bedrijf kan plaats vinden op basis van de standaardnormen. Gaan er v66r de definitieve vergunningverlening 
echter andere normen geld en binnen de gemeentegrenzen van Landerd en/of Mill en St. Hubert, dan dient het 
bevoegd gezag daar rekening mee te houden. 

De Wgv laat het bevoegd gezag vrij om in de vergunning voorschriften op te nemen om geurhinder te voorkomen 
dan wei zo veel mogelijk te beperken. Indien door het verlenen van de vergunning niet kan worden bereikt dat in 
de inrichting ten minste de beste beschikbare technieken worden toegepast moet de vergunning worden 
geweigerd op grond van artikel 8.10 lid 2 van de Wet milieubeheer. 

Regeling geurhinder en veehouderijen 

De regeling bevat een lijst met huisvestingssystemen met de bijbehorende geuremissiefactoren. Aan de hand 
hiervan dient de totale geuremissie, geproduceerd op een agrarisch bedrijf, bepaald te worden. 

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming 

Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgesteld in de Nederlandse Richtlijn 
Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten. Dit beleid is gericht op het realiseren van een verwaarloosbaar 
bodemrisico voor de reguliere bedrijfsvoering binnen de afzonderlijke bedrijfsonderdelen/installaties van een 
inrichting voor zover sprake is van een bodembedreigende situatie. Ter beperking van het bodemrisico van de 
bedrijfsactiviteiten geldt als uitgangspunt dat, onder reguliere bedrijfscondities, preventieve bodembeschermende 
voorzieningen en maatregelen moeten zijn getroffen die in combinatie leiden tot een verwaarloosbaar 
bodemrisico zoals omschreven in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). 

Wet Geluidshinder 

De Wet geluidshinder (Wgh) is een van de belangrijkste wetten die voorkoming en bestrijding van geluidshinder 
beogen. Veel onderwerpen die eerst in de wet geluidshinder geregeld waren, zoals het vergunningenstelsel voor 
inrichtingen zijn overgebracht naar de Wet milieubeheer. Het accent van de huidige Wet Geluidshinder ligt 
daardoor op zonering. Het is een van de weinige instrumenten die nog in de Wet geluidshinder zelf zijn geregeld. 
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Handreiking industrielawaai en vergunningverlening 1998 

De handreiking industrielawaai en vergunningverlening 1998 is opgesteld als hulpmiddel bij het voorkomen en 
beperken van hinder door industrielawaai. Het heeft tot doe I overheden een hulpmiddel te bieden bij het 
voorkomen en beperken van hinder door industrielawaai in het kader van de vergunningverlening. Primair is de 
handreiking bedoeld voor ambtenaren die adviseren over het geluidsaspect in de Wet milieubeheervergunningen. 

Varkensbesluit 

Welzijnswetgeving voor de varkenshouderij is omschreven in het Varkensbesluit 1998. Het besluit stelt naast 
inrichtingseisen ook eisen om het welzijn van varkens te garanderen en te optimaliseren, zoals voorschiften voor 
het behandelen van zieke en gewonde dieren en de huisvesting van zeugen, biggen en vleesvarkens. Bij uitval 
van het ventilatiesysteem dient een alarmvoorziening in werking te treden. In dit MER wordt aandacht besteed 
aan de welzijnseisen en de invloed hiervan op de milieueffecten. 

Meststoffenwet 

De basis van het mestbeleid vanaf 1 januari 2006 is de gewijzigde meststoffenwet. Daaruit voigt ondermeer het 
stelsel van gebruiksnormen. Er geldt een gebruiksnorm ten aanzien van dierlijke meststoffen. Daarnaast dient 
men rekening te houden met een stikstofgebruiksnorm en fosfaatgebruiksnorm. Met de gift aan dierlijke 
meststoffen, kunstmeststoffen en overige organische meststoffen mogen deze gebruiksnormen niet worden 
overschreden. 

Pagina 19 



3.6 Provinciaal beleid 

Streekplan 

Het streekplan Brabant in Balans bevat de hoofdlijnen voor het provinciaal beleid. Het buitengebied van de 
provincie is onderverdeeld in een Groene HoofdStructuur (GHS) en een Agrarische HoofdStructuur (AHS). De 
GHS is een samenhangend netwerk van aile natuur- en bosgebieden, landbouwgebieden en andere gebieden 
met bijzondere natuurwaarden en landbouwgebieden die bepaalde potenties hebben voor de ontwikkeling van 
natuurwaarden. De AHS omvat het gebied buiten de GHS en de bebouwde kernen en infrastructuur. In de AHS 
staat de instandhouding en versterking van de landbouw voorop. Landbouwbedrijven hebben er in beginsel de 
ruimte om zich te ontwikkelen in de door hen gewenste richting. De locatie van initiatiefnemer is gelegen in de 
agrarische hoofdstructuur. 

De agrarische hoofdstructuur is vervolgens weer onderverdeeld in AHS-Iandschap en AHS-Iandbouw. De locatie 
Voorpeel 5 is gelegen in het gebied aangeduid als AHS-Iandschap. In dergelijke gebieden kan de landbouw zich 
ontwikkelen, echter hierbij dient rekening te worden gehouden met de voorkomende waarden. Oe omgeving waar 
het bedrijf van initiatiefnemer is gelegen is aangeduid als leefgebied voor de das. Oit betekent dat (bij 
ontwikke/ingen) burchten met rust moeten worden gelaten, dat dassen kunnen fourageren in het gebied, en dat er 
voldoende landschappe/ijke structuren als houtwallen, begroeide slootkanten en dergelijke aanwezig zijn. 

Bouwblokken voor intensieve veehouderijen gelegen in het gebied AHS-Iandschap met de aanduiding leefgebied 
voor de das mogen worden uitgebreid tot 2,5 hectare, mits er sprake is van een duurzame locatie. Oit is een 
bestaand agrarisch bouwblok met een zodanige ligging dat het zowel vanuit milieuoogpunt (ammoniak, stank en 
dergelijke) als vanuit ruimtelijk oogpunt (natuur, landschap) verantwoord is om het te laten groeien tot een 
bouwblok van maximaal 2,5 hectaren voor een intensieve veehouderij. 

Om te kunnen beoordelen of een locatie duurzaam is, heeft de provincie de handleiding 'Duurzame locaties en 
duurzame projectlocaties voor de intensieve veehouderij' opgesteld (informatie voigt hierna). 

Uitsneden van de streekplankaarten zijn opgenomen in bijlage C. 

Reconstructieplan 

Provinciale Staten van de provincie Noord Brabant hebben op 22 april 2005 het Reconstructieplan Peel en Maas 
vastgesteld. Sinds 29 juli 2005 is het plan in werking. De reconstructiewet schrijft voor dat het reconstructieplan 
een integrale zonering voor intensieve veehouderij moet bevatten. Oit betekent dat het gehele gebied wordt 
ingedeeld in drie zones: Landbouwontwikkelingsgebieden, verwevingsgebieden en extensiveringsgebieden. 

Volgens de kaarten behorende bij het reconstructieplan is de locatie gelegen in het zogenaamde 
verwevingsgebied. (zie bijlage D). Hier zijn de functies natuur, landschap, cultuurhistorie, wonen, werken, 
recreatie en landbouw met elkaar verweven. Ontwikkeling van agrarische bedrijven in het verwevingsgebied is 
moge/ijk, mits het zich verhoudt met de omgeving. Bouwblokken tot 1,5 hectare worden moge/ijk geacht. Grotere 
bouwblokken zijn moge/ijk tot 2,5 hectare, echter hier is goedkeuring van de provincie voor nodig. Bepalend 
hierbij is of de locatie kan worden beschouwd als duurzame locatie intensieve veehouderij . Voor de plannen van 
initiatiefnemer is een bouwperceel benodigd van 2,5 hectare. 
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Handleiding duurzame locaties en duurzame projectlocaties voor de intensieve veehouderij 

Zowel vanuit het streekplan als vanuit het reconstructieplan wordt verwezen naar de Handleiding duurzame 
locaties en duurzame projectlocaties voor de intensieve veehouderij. Met deze handleiding, vastgesteld door 
Gedeputeerde Staten d.d. 2 december 1993, kan bepaald worden of vergroting van het agrarisch bouwperceel tot 
maximaal2,5 hectare tot de mogelijkheden behoord. In bijlage F zijn de criteria die worden gesteld weergegeven. 
en is bepaald in hoeverre het initiatief hieraan voldoet. 

Ecologische hoofdstructuur 

Met de Wet ammoniak en veehouderij worden de zeer kwetsbare gebieden beschermd ten aanzien van 
ammoniak. Welke gebieden zeer kwetsbaar zijn, dient te worden vastgesteld door Provinciale Staten van de 
provincie. Momenteel hebben Provinciale Staten van Noord Brabant het zogenaamde aanwijzingsbesluit nog niet 
genomen. Tot het moment dat het aanwijzingsbesluit is genomen, worden aile voor verzuring gevoelige gebieden 
gelegen binnen de ecologische hoofdstructuur als zeer kwetsbaar beschouwd. 

Op 10 januari 2006 is de ecologische hoofdstructuur voor de Wet ammoniak en veehouderij door Gedeputeerde 
Staten van de provincie Noord Brabant vastgesteld. Het besluit is na publicatie in de Staatscourant sinds 
23 februari 2006 in werking getreden. 

De voor verzuring gevoelige gebieden gelegen binnen de ecologische hoofdstructuur zijn weergegeven in 
bijlage B. In onderhavige situatie bevindt het eerste zeer kwetsbare gebied zich op een afstand van 251 meter 
vanaf het eerste dierverblijf (zie bijlage B en situatietekeningen in bijlagen H en I). 
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3.7 Gemeentelijk beleid 

8estemmingsplan 

Op 15 februari 2007 is door de gemeenteraad van de gemeente Uden een nieuw bestemmingsplan voor het 
buitengebied vastgesteld (bestemmingsplan Buitengebied 2006). 

Vanwege het gegeven dat de omgeving deel uitmaakt van het leefgebied voor de das, is de projectlocatie 
gelegen in het agrarisch gebied met landschappelijke, cultuurhistorische en/of aardkundige waarde. Voor het 
bedrijf is een agrarisch bouwperceel opgenomen met een omvang van 2,5 hectare waarbinnen bebouwing kan 
worden opgericht. Met de aanduiding 'iv' is intensieve veehouderij toegestaan. Het opgenomen bouwperceel en 
de van toepassing zijnde voorschriften bieden de mogelijkheid om het voorkeursalternatiefte realiseren. 

Momenteel ligt het vastgestelde plan ter goedkeuring bij Gedeputeerde Staten van de provincie Noord Brabant. 
Verwachting is dat het goedkeuringsbesluit in het laatste kwartaal van 2007 komt. Mocht goedkeuring aan het 
plan of aan het bouwperceel worden onthouden, dan blijft het bestemmingsplan 'Herziening buitengebied 1984' 
van toepassing. Het hierin opgenomen bouwperceel biedt onvoldoende ruimte om de plannen te realiseren. In dat 
geval zal bekeken worden hoe te handelen. 

In bijlage E is het bouwperceel uit het bestemmingsplan 'Buitengebied 2006' opgenomen. Tevens is het 
bouwperceel opgenomen welke voigt uit het bestemmingsplan 'Herziening buitengebied 1984'. 
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Referentiesituatie 

4.1 Aigemeen 

Voor het bedrijf is op 5 juni 2003 milieuvergunning verleend voor het houden van vleesvarkens en fokzeugen. 
Hieronder zijn de vergunde aantallen weergegeven: 

917 Gespeende biggen 
78 Kraamzeugen 

200 Guste en dragende zeugen 
3 Dekberen 

36 Opfokzeugen 
1632 Vleesvarkens 

Het bedrijf is in werking conform de milieuvergunning. Dit betekent dat er in de praktijk (in verband met 
onderbezetting) circa 260 fokzeugen en 1580 vleesvarkens worden gehouden. 

Het merendeel van de geboren biggen blijft op het bedrijf tot slachtrijpe leeftijd (circa 120 kilogram). Dan vindt 
afvoer naar de slachterij plaats. Het aantal vleesvarkensplaatsen in relatie tot het aantal fokzeugen is net niet 
voldoende om aile biggen zelf te houden. In de praktijk worden eens per maand biggen (23 tot 25 kilogram) 
afgevoerd naar een ander vleesvarkensbedrijf. 

Zie bijlage G voor een nadere uiteenzetting van de referentiesituatie 3. 

4.2 Huisvesting 

In de referentiesituatie worden de dieren gehouden in twee naast elkaar liggende stallen. De stall en zijn volledig 
traditioneel uitgevoerd (lees: niet emissiearm). Bij de huidige omvang (minder dan 2000 vleesvarkens en minder 
dan 750 fokzeugen) dienen deze stallen ten aanzien van het aspect ammoniak uiterlijk op 1 januari 2010 
emissiearm te zijn. Er is een reele kans dat deze datum wordt uitgesteld tot 1 januari 2013 (besluitvorming 
hieromtrent afhankelijk van evaluatie van de milieudoelen in 2008). 

Aanpassing van de bestaande stallen ten aanzien van het varkensbesluit is noodzakelijk v66r 1 januari 2013. Zo 
moeten guste en dragende zeugen dan worden gehuisvest in groepen en moeten vleesvarkens en biggen de 
beschikking hebben over extra hokoppervlakte. 

De verwachting is dat het voorkeursaltematief v66r 1 januari 2010 is geconcretiseerd. Mocht het toch geen 
doorgang vinden, dan zal initiatiefnemer zich moeten beraden hoe in te spelen op genoemde wijzigingen in 
wetgeving. 

4.3 Voeding 

De varkens op het bedrijf krijgen brijvoer verstrekt. Het voermengsel met hierin bijproducten en een aanvullend 
voercomponent wordt aangemaakt in de centrale voerkeuken in de stal. Het aanmaken van het voer en de 
verstrekking hiervan is volledig geautomatiseerd. 

3 Bij de bepaling van de hoogtes van de emissies is uitgegaan van het aantal dieren dat maximaal aanwezig kan zijn 
(lees: dierplaatsen). 
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4.4 Organische mest 

De hoeveelheid mest die jaarlijks ontstaat is circa 3.300 m3. Vanwege het ontbreken van landbouwgrond, wordt 
aile mest afgevoerd naar derden. Hierbij wordt uiteraard de mestregelgeving nageleefd. 

De kelders onder de stallen hebben een inhoud van circa 3.500 m3. Dit betekent dat de opslagcapaciteit 
toerijkend is voor meer dan een jaar. Vanuit de regelgeving is een opslagcapaciteit voor minimaal 6 maanden 
benodigd. Voordeel van een grote opslagcapaciteit is dat afvoer kan plaatsvinden op momenten dat de mest 
benodigd is voor het gewas. 

4.5 Werkzaamheden 

De huidige werkzaamheden worden rondgezet door €len persoon, 

Dagelijks worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 
• Verzorging en controle varkens 
• Controle van installaties 

Wekelijks vinden de volgende werkzaamheden plaats: 
• Afvoer vleesvarkens en slachtzeugen 
• Spenen biggen 
• Reiniging vrijkomende afdelingen 
• Insemineren fokzeugen 

Overige werkzaamheden vinden onregelmatig plaats. 

4.6 Vervoersbewegingen 

De belangrijkste vervoersbewegingen die plaats vinden bij het voorkeursalternatief zijn in onderstaande tabel 
weergegeven: 

Aard van beweging Frequentie Tll_dst~ Maximale duur 
Aanvoer (kracht)voer 2 vrachtwagen I week Overdag (7-19 uur) 1,0 uur per vracht 
Aanvoer bijproducten 4 vrachtwagens I week Overd~7-19 uurl 30 minuten per vracht 
Afvoer vleesvarkens I slachtzeugen 1 vrachtwagen I week Overdag (7-19 uur) 1,0 uur per week 
Afvoer biggen 1 vrachtwagen I maand Overd~gJ7-19 uurl 1,0 uur per week 
Afvoer kadavers 1 keer I week Overdag (7-19 uur) 5 minuten per week 
Afvoer mest met vrachtwagen4 60 vrachtwagens I jaar Overd~7-19 uurl 10 minuten per vracht 
Afvoer mest met trekker/mesttank 10 dagen I jaar maximaal 20 keer I dag Overdag(7-19 uurt 5 minuten per vracht 

Naast de vrachtbewegingen is er dagelijks sprake van enkele vervoersbewegingen met auto's (voornamelijk 
overdag). 

4 Op een werkdag komen maximaaf 5 vrachtwagens mest hafen. 
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4.7 Afvalwater 

Het afvalwater welke ontstaat is voornamelijk reinigingswater van de afdelingen en veetransportwagens en 
afvalwater van huishoudelijke aard. 

Reinigingswater van de afdelingen komt tijdens de reiniging direct in de aanwezige mestkelder terecht. Dit 
afva/water wordt dan ook beschouwd en behandeld als zijnde organische mest. 

Veetransportwagens worden gereinigd op de aanwezige spoelplaats. Afvoer komt uit in de mestkelder onder de 
stal, zodat het ook als organische mest wordt beschouwd. 

Afvalwater van huishoudelijke aard is afi<omstig van de bedrijfswoning en de hygienesluis. Dit afvalwater wordt 
geloosd op de gemeentelijke riolering. 

Lozingen in de bodem en of oppervlaktewater vinden bij de referentiesituatie niet plaats. Enkel regenwater afkomstig 
van dak en eli komt in de bodem terecht. Dit is echter niet vervuild. 

4.8 Gas, elektra en water 

Op het bedrijf worden de kraamafdelingen en de afdelingen voor gespeende biggen verwarmd middels CV
installaties. Deze zijn propaangas-gestookt. Het jaarlijkse verbruik aan propaangas bedraagt circa 45.000 liter. 

Het jaarlijkse verbruik aan elektra bedraagt in de referentiesituatie circa 95.000 kWh. 

Het benodigde water op het bedrijf wordt terplekke onttrokken uit de bod em (diepte: circa 150 meter). De 
benodigde hoeveelheid voor reiniging van stallen en transportwagens wordt geschat op circa 300 m3 per jaar. 
Daarnaast is water benodigd voor de dieren (drinkwater). Omdat op het bedrijf brijvoer wordt toegepast is de 
hoeveelheid relatief gering. Het jaarlijkse verbruik wordt geschat op circa 1200 m3. De totale benodigde 
hoeveelheid grondwater bedraagt hiermee 1500 m3 per jaar 5. 

5 V~~r de onttrekking van grondwater is een provinciale vergunning nodig wanneer de onttrekking plaats vindt op meer dan 30 meter 
diepte. Deze vergunning is ook verleend (geregistreerd onder nummer 25475). 
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Voorkeu rsalternatief 

5.1 Aigemeen 

Initiatiefnemer is voornemens om het bedrijf op de locatie Voorpeel 5 te Odiliapeel uit te breiden tot onderstaande 
dieraantallen: 

5.400 Gespeende biggen 
288 Kraamzeugen 

1.238 Guste en dragende zeugen 
4 Dekberen 

480 Opfokzeugen 
10.200 Vleesvarkens 

Er wordt (na sloop van de bestaande schuren) volledige nieuwbouw nagestreefd. 

Vanwege enkele dagen leegstand van een afdeling na aflevering (Lv.m. de reiniging), interne overplaatsing van 
dieren en uitval van dieren, zal de bezettingsgraad bij de fokzeugen circa 93 procent en bij de vleesvarkens 97 
procent bedragen. Hiermee bedraagt het aantal aanwezige fokzeugen en vleesvarkens respectievelijk 1420 en 
9890 stuks. 

Het gewenste bedrijf zal nagenoeg gesloten zijn: gespeende biggen kunnen op het bedrijf groeien tot slachtrijpe 
leeftijd. In ongeveer vier maanden graeien de vleesvarkens naar een gewicht van circa 120 kilogram, waarna ze 
worden afgeleverd voor de slacht. Afhankelijk van het technische resultaat (aantal grootgebrachte biggen per 
fokzeug) zal er maximaal eens per maand een vracht biggen afgevoerd worden naar een ander 
vleesvarkensbedrijf. 

Er is sprake van een doorlopend systeem: wekelijks worden vleesvarkens afgeleverd en biggen geboren. Dieren 
aanwezig op het bedrijf hebben dus verschillende leeftijden en gewichten. 

De woning aanwezig op de locatie is de bedrijfswoning bij de varkenshouderij. 

In bijlage H zijn de emissies van ammoniak en geur die ontstaan bij het voorkeursaltematief weergegeven 6. 

Tevens is hier een globale plattegrond en een situatieschets opgenomen. Een grate plattegrondtekening is als 
losse bijlage toegevoegd. 

5.2 Huisvesting 

Dieren worden gehouden in vier nieuw te bouwen stallen. Tussen de stallen is ruimte waar chemische 
luchtwassers gepositioneerd zijn. Vanuit de centrale luchtkanalen in de nok van de stallen wordt aile 
ventilatielucht uit de afdelingen hier naar toe geleid. Met de chemische luchtwassers wordt de ammoniakemissie 
met 95% gereduceerd. Tevens nemen geuremissie en stofemissie af met respectievelijk circa 30% en 70%. 
Nadeel van luchtwassing is het verhoogde gebruik aan electriciteit. (Zie bijlage K voor de dimensionering van het 
luchtwassysteem. ) 

Met toepassing van luchtwassers kan initiatiefnemer de stallen inwendig volledig "vrij" uitvoeren. Hij is vanuit de 
milieuwetgeving niet gebonden aan bepaalde hokuitvoering of kelderinhoud. Uiteraard dient wei rekening te 
worden gehouden met de eisen vanuit de welzijnswetgeving. 

6 Bij de bepaling van de hoogtes van de emissies is uitgegaan van het aantal dieren dat maximaal aanwezig kan zijn 
(lees: dierplaatsen). 
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De chemische luchtwasser is in het BREF niet benoemd als best beschikbare techniek. Belangrijkste reden 
hiervoor is dat het BREF is opgesteld in 2003 en dat toentertijd de luchtwastechnieken nog beduidend meer 
energie verbruikten. De laatste jaren is de techniek verder ontwikkeld wat heeft gereduceerd in verminderd 
energieverbruik. Daar komt bij dat tegenwoordig het spuiwater onder voorwaarden kan worden afgevoerd als 
meststof. Hierom kunnen luchtwassers wei degelijk worden beschouwd als BBT. Dit blijkt tevens uit de onlangs 
verschenen oplegnotitie (zie paragraaf 3.5 onder Oplegnotitie). 

Kraamzeugen 
De kraamzeugen worden individueel gehuisvest in hokken van 2,40 meter diep en 1,75 meter breed. Een 
gedeelte van het vloeroppervlak (biggennest) betreft een dichte vloer (circa 0,62 m2 per hok), het overige 
gedeelte is roostervloer (metaal- en kunststofrooster). Doordat initiatiefnemer voornemens is om twee keer per 
week te spenen, is het gebruik van de kraamhokken (duurste onderdeel in de zeugenstal) geoptimaliseerd. Het 
aantal kraamhokken dat wordt aangevraagd is daarom toerijkend voor het aantal zeugen dat wordt aangevraagd. 

Guste en dragende zeugen 
Rondom het insemineren worden de zeugen individueel gehuisvest in boxen (dekstal) Elke box heeft een 
oppervlakte van minimaal 1,3 m2. De overige tijd worden de dieren in groepshuisvesting gehouden, waarbij elk 
dier de beschikking heeft over een eigen Iigbox met voertrog. Omdat er meer dan 40 dieren in de groep worden 
gehouden, kan worden volstaan met een oppervlakte per dier van 2,025 m2 ( 90% van de oppervlaktenorm 2,25 
m2). Hiervan is 1,3 m2 dichte vloer. 

Dekberen 
De dekberen worden in de dekstal gehuisvest. Elke dekbeer heeft de beschikking over een hok van 6,20 m2. 

Gespeende biggen 
De gespeende biggen worden in groepen van 30 dieren gehouden. Elk hok (uitvoering met bolle vloer) heeft een 
oppervlakte van 11 ,36 m2. Na aftrek van de voertrogruimte heeft elke big de beschikking over net iets meer dan 
0,35 m2 . De biggen worden gehouden in een aparte stal welke bestaat uit 10 afdelingen met elk 600 plaatsen. Bij 
het gewenste aantal zeugen he eft men ongeveer 5400 plaatsen voor gespeende biggen nodig. Hierom is bij een 
afdeling aangegeven dat het om vleesvarkens gaat 7. Op termijn moeten de biggen de beschikking hebben over 
extra ruimte, met als resultaat dat er minder dieren per hok kunnen worden gehuisvest. Dan zal die ene afdeling 
ook fungeren als biggenafdeling (zie hoofdstuk 7: Welzijnsalternatie0. 

V/eesvarkens/opfokzeugen 
De dieren worden gehouden in hokken met een oppervlakte van 12,98 m2. Na aftrek van de voertrogruimte heeft 
elk dier de beschikking over 0,803 m2. Van het vloeroppervlak is 40% dicht, het overige gedeelte is roostervloer 
(betonrooster) . 

5.3 Voeding 

Ook bij het voorkeursalternatief krijgen de varkens brijvoer verstrekt. Het mengsel wordt aangemaakt in de 
centrale voerkeuken. 

Het voermengsel bestaat naast bijproducten en een aanvullend componentvoer tevens uit granen (tarwe en 
gerst). Voor een goede vertering is het noodzakelijk dat deze eerst worden gemalen. Hiertoe is een hamermolen 
in de voerkeuken aanwezig. 

Het aanmaken van het voer en de verstrekking hiervan is volledig geautomatiseerd. 

7 In de praktijk worden de biggen net iets later verplaatst naar de vleesvarkensstal. Die ene afdeling welke nu wordt aangevraagd voor 
vleesvarkens rouleert over de 10 afdelingen. 
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5.4 Organische mest 

De hoeveelheid mest die jaarlijks ontstaat is circa 19.000 m3. Deze mest zal worden afgevoerd naar derden. 
Hierbij zal de mestregelgeving worden nageleefd. 

De kelders onder de stalien hebben een opslagcapaciteit van 11.201 m3. Dit is voldoende voor 7 maanden. 
Vanuit de mestregelgeving dient initiatiefnemer de beschikking te hebben over een opslagcapaciteit voor 
minimaal 6 maanden. 

5.5 Werkzaamheden 

Door de uitbreiding van het aantal dieren is er een grotere arbeidsbehoefte. De verwachting is dat de 
voorkomende werkzaamheden kunnen worden rondgezet door 6 volwaardige arbeidskrachten. 

Dagelijks worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 
• Verzorging en controle varkens 
• Controle van instaliaties 

Wekelijks vinden de volgende werkzaamheden plaats: 
• Afvoer vleesvarkens 
• Spenen biggen (2x per week) 
• Reiniging vrijkomende afdelingen 
• Insemineren zeugen 

Overige werkzaamheden vinden onregelmatig plaats. 

5.6 Vervoersbewegingen 

De belangrijkste vervoersbewegingen die plaats vinden bij het voorkeursalternatief zijn in onderstaande tabel 
weergegeven: 

Aard van beweging Frequentie Tijdstip Maximale duur 
Aanvoer (kracht)voer 5 vrachtwagen / week Overdag (7-19 uur) 1,0 uur per vracht 
Aanvoer bijproducten 15 vrachtwagens / week Overdag (7-19 uur) 0,5 uur per vracht 
Afvoer vleesvarkens 3 vrachtwagen / week Nacht - Overdag 1,0 uur per vracht 
Afvoer slachtzeugen 1 vrachtwagen / 2 weken Overdag (7-19 uur) 1,0 uur 
AfvDer biggen 1 vrachtwagen / maand Overdag (7-19 uur) 1.0 uur 
AfvDer kadavers 1 keer / week Overdag (7-19 uur) 5 minuten 
AfvDer spuiwater 1 keer / 2 weken Overdag (7-19 uur) 30 minuten 
AfvDer mest 8 530 vrachtwagens / jaar Nacht - Overdag 10 minuten per vracht 
Divers (huisbrandolie / spuiwater) 1 vrachtwagen / week Overdag (7-19 uur) 30 minuten 

Naast de vrachtbewegingen is er dagelijks sprake van enkele vervoersbewegingen met auto's (voornamelijk 
overdag). Hierbij gaat het om de komst en het vertrek van personeel (6 bewegingen per dag) en een adviseur of 
veearts (eens per 14 dagen). 

8 Op een werkdag komen maximaal 3 vrachtwagens mest halen. Op piekdagen (maximaal12 per jaar) komen er 20 vrachtwagens op 
een dag. Daarbij word! vaak reeds om 4.00 uur begonnen. 
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5.7 Afvalwater 

Het afvalwater welke bij het voorkeursaltematief ontstaat is voornamelijk reinigingswater van de afdelingen, 
spuiwater door het wassen van de ventilatielucht met chemische luchtwassers en afvalwater van huishoudelijke 
aard. Omdat er geen dieren worden aangevoerd, ontstaat er geen afvalwater door het reinigen van 
veetransportwagens. Desondanks is er wei een spoelplaats (afvoer naar mestkelder) aanwezig, dit is een 
verplichting uit de wetgeving. 

Reinigingswater van de afdelingen komt tijdens de reiniging direct in de aanwezige mestkelder terecht. Dit 
afvalwater wordt dan ook beschouwd en behandeld als zijnde organische mest. 

Bij het was sen van de ventilatielucht ontstaat chemisch spuiwater. Op jaarbasis bedraagt de hoeveelheid 879 m3. 

Het spuiwater wordt opgeslagen in een daarvoor geschikte polyester silo. 

De concentratie ammoniak en ammoniumverbindingen hierin is hoger dan is toegestaan. Daarom dient het 
spuiwater te worden aangemerkt als afvalstof. De aanwijzing als afvalstof betekent dat het verboden is het 
spuiwater te mengen met mest, te lozen op de bodem of oppervlaktewater, aan te wenden op eigen grond of af te 
zetten bij niet erkende derden. 

De aanwezigheid van stikstofverbindingen resulteert in het feit dat het spuiwater geschikt is als meststof. Echter 
het spuiwater voldoet niet aan de eisen zoals opgenomen in de lijst van meststoffen (artikel 2 en 3 van het 
Meststoffenbesluit 1977) en kan als gevolg daarvan niet als meststof worden vervoerd. Van dit verbod kan echter 
ontheffing worden verleend. V~~r het gekozen luchtwassysteem zal dan een ontheffing moeten zijn verleend. 
Indien de aanvrager beschikt over een contract met degene aan wie deze ontheffing is verleend, kan het 
spuiwater (onder de in de ontheffing gestelde voorwaarden) als meststof worden afgevoerd. In onderhavige 
situatie zal deze manier van afzet worden nagestreefd 9. 

Afvalwater van huishoudelijke aard is afkomstig van de bedrijfswoning, de kantine, toilet en hygienesluis. Dit 
afvalwater wordt geloosd op de gemeentelijke riolering. 

Voor de afvoer van het hemelwater (niet vervuild) wordt achter de stalien een laagte (wadi) gecreeerd waar het 
water de bodem in kan trekken. De exacte uitvoering en inrichting zal plaats vinden in overleg met de gemeente 
en het waterschap. 

Geconciudeerd kan worden dat lozingen van afvalwater in de bodem en/of oppervlaktewater bij het 
voorkeursaltematief niet plaats vinden. 

9 Het systeem welke wordt aangevraagd is het systeem van Uni-Q-Fill. Deze leverancier beschikt over een ontheffing. 
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5.8 Gas, elektra en water 

De verwarming van de biggenafdelingen en de kraamhokken zal plaats vinden middels huisbrandoliegestookte 
CV's. (aardgasaansluiting is niet beschikbaar). Naar schatting zal er op jaarbasis circa 185.000 liter 10 worden 
verbruikt. 

Bij het voorkeursalternatief worden chemische luchtwassers toegepast. Ten opzichte van een stal zonder 
luchtwassing resulteert een dergelijke techniek in een verhoogd energieverbruik. Dit wordt veroorzaakt door de 
benodigde waterpompen en door de hogere luchtweerstand die wordt ondervonden vanuit het waspakket. 
Initiatiefnemer kiest bewust voor de techniek van Uni-Q-Fill. omdat de pomp op deze installatie een geringere 
draaitijd heeft wat resulteert in een gunstiger energieverbruik. 
Het jaarlijkse verbruik aan elektra wordt bij het voorkeursalternatief op circa 665.000 kWh geschat. 

Water is nodig voor luchtwassing (circa 6400 m3 per jaar). reiniging van onderrneer stallen (circa 1.600 m3 per 
jaar) en voor de dieren (drinkwater). Door toepassing van brijvoedering is het aandeel drinkwater relatief gering: 
circa 7000 m3 per jaar. Het totaal verbruik aan water komt hiermee op circa 15.000 m3 per jaar. AI het benodigde 
water zal ter plekke uit de bodem worden onttrokken (diepte: circa 150 meter). 

10 Informatie over verbruik van ondermeer water. elektra en olie zijn afkomstig van L TO Vastgoed - afdeling bouw (zie bij lage L). 
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Meest Milieuvriendelijk Alternatief 

6.1 Aigemeen 

In het MER dient een meest milieuvriendelijk altematief (MMA) te worden beschreven. Uitgangspunt is dat het 
aantal te houden dieren in het MMA gelijk is aan het aantal in het voorkeursaltematief. 

De projectlocatie is in eigendom van de initiatiefnemer. Situering van het bedrijf op een andere locatie ligt daarom 
niet voor de hand. Het MMA is daarom gericht op het toepassen van technieken, waarmee de belangrijkste 
emissies verdergaand worden beperkt ten opzichte van het voorkeursalternatief. 

Zie bijlage I voor een uiteenzetting van het MMA. 

Stalsysteem 

Ammoniak 
• Ten aanzien van de ammoniakemissie is geen verdere reductie mogelijk ten opzichte van het 

voorkeursalternatief. Daar wordt reeds gebruikt gemaakt van het stalsysteem waarmee de ammoniakemissie 
het meest vergaand kan wordt gereduceerd, namelijk chemische luchtwassers 95%. 

Geur 
• Bekend is dat met zogenaamde combi-Iuchtwassers de geuremissie vanuit varkensstallen het meest 

vergaand gereduceerd kan worden. 
• Dit geldt ook voor biologische luchtwassers. 
• Wordt bij vleesvarkens, opfokzeugen en gespeende biggen naast een chemische of biologische luchtwassers 

een tweede emissiearme staltechniek toegepast, dan wordt de geuremissie verdergaand gereduceerd. 

Fijn stof 
• Met een luchtwassysteem wordt de emissie van fijn stof sterk gereduceerd. Uit huidig bekend onderzoek11 

voigt geen onderscheidt tussen de verschillende wassystemen. 

In onderstaande tabel zijn de ammoniak-, geur- en stofreducties van de verschillende varianten weergegeven: 

Stalsysteem Reductie Reductie 
ammoniakemissie geuremissie 

Chemische luchtwasser 95% 95% 30% 
Chemische luchtwasser 95% + 2e systeem 95% 46% 
Biologische luchtwasser 69% 45% 
Biologische luchtwasser + 2e systeem 69% 57% 
Combiwasser Uniqfill 80% 70% 
Combiwasser Big Dutchman 70% 80% 
Combiwasser Inno-plus 85% 75% 
Combiwasser Dorset 85% 75% 

11 Opties voor reductie van fijn stof emissie uit de veehouderij, A.J.A. Aarnink en K.W. van der Hoek, 
rapport 289 Agrotechnology & Food Innovations b.v., december 2004 

Reductie 
Stofemissie 12 

70% 
70% 
70% 
70% 
70% 
70% 
70% 
70% 

12 Uit bekend onderzoek voigt een reductiepercentage van 90%. Met lopend onderzoek wordt dit percentage niet bevestigd en meer 
variatie geconstateerd. Veiligheidshalve wordt gerekend met een reductiepercentage bij luchtwassing van 70%. 
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Voorwaarde is dat de ammoniakemissie bij het MMA niet toeneemt ten opzichte van het voorkeursalternatief. Dit 
resulteert in de noodzaak dat een chemische luchtwasser 95% moet worden toegepast. Door dit systeem bij de 
vleesvarkens, opfokzeugen en gespeende biggen te combineren met een reducerend systeem IN de stal, wordt 
de geuremissie verdergaand gereduceerd. Bijkomend voordeel van deze "dubbele" techniek is dat daarmee ook 
het energieverbruik verminderd en er minder spuiwater ontstaat (er hoeft minder ammoniak uit de stallucht te 
worden verwijderd). 

Situering emissiepunt 

Hoe groter de afstand tussen emissiepunt en kwetsbare natuur, hoe lager de depositie. Hoe groter de afstand 
tussen emissiepunt en geurgevoelig object, hoe minder geur wordt ervaren. De situering van emissiepunten heeft 
dus invloed op de mate waarin hinder wordt ondervonden. 

• Aan de noordzijde van de projectlocatie is het dichtst bijgelegen voor verzuring gevoelig gebied gelegen. 
Verplaatsen van de emissiepunten in zuidelijke richting levert ten aanzien van het aspect ammoniak 
voordelen op. 

• Het dichtst bijgelegen geurgevoelige object bevindt zich aan de westzijde van de projectlocatie. Het betreft 
hier een woning bij een andere veehouderij (paardenhouderij) . Een afstand van 50 meter tussen woning en 
emissiepunt is hier voldoende volgens de Wgv. Ondanks het gegeven dat de situatie ten aanzien van geur 
toelaatbaar is, resulteert verplaatsing van de emissiepunten naar het einde van de stallen toch in een 
verlaging van de geurbelasting voor de directe omgeving. 

Bij het MMA worden de emissiepunten verplaatst naar de zuidzijde van de stallen. 

Hoogte emissiepunt 

Met het verlengen (verhogen) van een emissiepunt wordt de direct nabije omgeving minder zwaar belast. 
Emissies worden dan verder getransporteerd. 

• Het eerste geurgevoelige object is aan de westzijde van de projectlocatie gelegen. De afstand tussen 
emissiepunten (gelegen aan einde van de stallen) en geurgevoelig object bedraagt circa 230 meter. Met het 
verspreidingsmodel V-stacks is geconcludeerd dat verhoging van het emissiepunt tot 12,5 meter niet 
resulteert in een vermindering van de geurbelasting. (Genoemde hoogte is maximaal toegestaan volgens het 
bestemmingsplan). 

Bij het MMA worden emissiepunten niet verhoogt. 

Luchtconditioning 

Planning is dat bij het MMA de binnenkomende ventilatielucht in warme tijden wordt gekoeld en in koudere tijden 
wordt verwarmd middels toepassing van bodemwarmtewisselaars (zie bijlage M). Hierbij wordt gebruik gemaakt 
van de constante bodemtemperatuur (circa 12°C). Vertikaal in de bodem (tot een diepte van 100 meter) worden 
slangen gebracht die in verbinding staan met bodemwarmtewisselaars welke in de luchtinlaten zijn geplaatst. 
Door het gesloten circuit wordt water rond gepompt, waarbij het water energie (warmte) aan de bodem afgeeft of 
opneemt. De lucht welke via de luchtinlaten met de bodemwarmtewisselaars de stal binnenkomt wordt hierdoor 
gekoeld of verwarmd. Zo is het mogelijk om in koude periodes de ventilatielucht op te warmen van minus 10°C 
naar 10°C en in warme peri odes de lucht te koelen van 28°C naar 18°C. 

Door toepassing van luchtconditioners hoeft circa 40% minder geventileerd te worden, hetgeen een besparing 
geeft op de elektriciteitskosten. Doordat de binnenkomende lucht's winters enigszins wordt opgewarmd, zal er 
besparing plaats vinden op de verwarmingskosten bij de zeugentak. 
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6.2 Huisvesting 

De opzet van de stal bij het MMA is in grote lijnen dezelfde als bij het voorkeursalternatief. Er zijn enkele 
verschillen: 

• De positionering van de luchtwassers verschilt. In plaats van situering tussen de stallen zijn de wassers bij het 
MMA achterin de stallen (zuidzijde) geplaatst. 

• In het MMA wordt bij de gespeende biggen een tweede emissiearm systeem toegepast, gebaseerd op 
verkleining van het emitterend oppervlak. Gekozen wordt voor een systeem waarbij het emitterend oppervlak 
wordt verkleind. 

• Ook bij de opfokzeugen en de vleesvarkens (exciusief die ene biggenafdeling die als vleesvarkenafdeling 
moet worden beschouwd 13) wordt een tweede emissiearme techniek toegepast, gebaseerd op verkleining 
van het emitterend oppervlak. 

• Op het bedrijf moet volgens de Meststoffenwet mestopslag voor minimaal 6 maanden beschikbaar zijn. Door 
de toepassing van de emissiearme technieken in de stal neemt de kelderinhoud af. Initiatiefnemer zal daarom 
op een andere manier moeten zorgen voor mestopslagcapaciteit. Op de locatie Voorpeel 5 is dat niet 
mogelijk, aangezien het bouwperceel de maximale omvang heeft bereikt. Bij het MMA zal extra mestopslag 
elders moeten worden gecreeerd. 

6.3 Voeding 

Ook bij het MMA wordt brijvoedering toegepast. Er zijn geen verschillen ten opzichte van het voorkeursalternatief. 

6.4 Organische mest 

De hoeveelheid mest die wordt geproduceerd bij het MMA is gelijk aan de hoeveelheid die ontstaat bij het 
voorkeursalternatief: 19.000 m3 per jaar. 

Wei verschilt de mestopslagcapaciteit. Deze is door verkleining van het emitterend oppervlak (bij gespeende 
biggen, opfokzeugen en vleesvarkens) bij het MMA kleiner. In totaal is er 6400 m3 opslag onder de stallen. Dit is 
toerijkend voor circa 4 maanden. Initiatiefnemer moet opslagcapaciteit hebben voor minimaal 6 maanden. 
Realisering van extra opslag is op de locatie niet mogelijk, aangezien het bouwperceel geen ruimte biedt en deze 
met 2,5 hectare de maximale omvang heeft bereikt. Er zal dus elders (buiten de inrichting) opslag moeten worden 
gerealiseerd of gehuurd. Logisch is om dit in de gebieden te doen waar de mest naar toe gaat. 

6.5 Werkzaamheden 

De aard van de werkzaamheden bij het MMA is exact hetzelfde als bij het voorkeursalternatief. Ook het aantal 
arbeidskrachten is gelijk als bij het voorkeursaltematief. 

13 Feitelijk betreft dit een afdeling voor gespeende biggen, echter gezien het gewenste aantal fokzeugen wordt deze afdeling 
aangevraagd voor vleesvarkens. Met het emissiearme stalsysteem (gebaseerd op gespeende biggen) wordt niet voldaan aan de 
stalbeschrijving voor vleesvarkens. Daarom mag formeel ook niet gerekend worden met een lagere norm. 
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6.6 Vervoers bewegingen 

De vervoersbewegingen die plaats vinden bij het MMA zijn nagenoeg dezelfde als de vervoersbewegingen die 
plaats vinden bij het voorkeursaltematief. Door de toepassing van een tweede emissiearme techniek bij de 
biggen, opfokzeugen en vleesvarkens wordt er op jaarbasis circa 176 m3 minder spuiwater geproduceerd. Dit 
resulteert op jaarbasis in 5 minder vervoersbewegingen. 

Door de toepassing van de tweede techniek bij de biggen, opfokzeugen en vleesvarkens is de opslagcapaciteit 
binnen de stalien minder. De afvoer van mest zal dus regelmatiger plaats vinden (minder piekdagen). 

6.7 Afvalwater 

Evenals bij het voorkeursaltematief ontstaat er bij het MMA chemisch spuiwater. De hoeveelheid is minder dan 
bij het voorkeursaltematief (minus 176 m3). 

Het overige afvalwater welke ontstaat bij het MMA en de afvoer ervan is tevens vergelijkbaar als bij het 
voorkeursaltematief. 

6.8 Gas, elektra en water 

Doordat de binnenkomende ventilatielucht bij het MMA wordt geconditioneerd, is de verwarmingsbehoefte bij de 
kraamhokken en biggenafdelingen minder (67%). Voor de noodzakelijke verwarming wordt ook in het MMA 
gebruik gemaakt van huisbrandolie. De jaarlijkse hoeveelheid bedraagt circa 61.000 liter 14 . 

Ook het elektriciteitsverbruik benodigd voor luchtwassing neemt door de luchtconditioning af. Door de 
binnenkomst van gekoelde lucht hoeft er namelijk minder geventileerd te worden om de optimale temperatuur te 
reguleren. Hetjaarlijkse verbruik aan elektra wordt bij het voorkeursalternatief op circa 544.000 kWh geschat. 

Het waterverbruik in het MMA zal lager zijn ten opzichte van het voorkeursaltematief. Doordat de te wassen 
ventilatielucht minder ammoniak bevat, hoeft er namelijk minder gewassen te worden. Voor de luchtconditioning 
wordt weliswaar gebruik gemaakt van water, maar aangezien dit een gesloten systeem is, wordt er niets 
verbruikt. Het jaarlijkse waterverbruik bedraagt bij het MMA circa 12.100 m3. 

14 Informatie over verbruik van ondermeer water, elektra en olie zijn afkomstig van L TO Vastgoed - afdeling bouw (zie bijlage L). 
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6.9 Financiele aspecten MMA 

Op gebied van geur scoort het MMA beter dan het voorkeursaltematief. Daarnaast wordt er minder water en 
energie (elektra en huisbrandolie) verbruikt. 

Om dit te bereiken moeten er wei extra investeringen gedaan worden. Daar staat tegenover dat de te installeren 
capaciteit van ventilatoren en luchtwassers kleiner kan: 

Schuine putwanden in de kelders € 68.640,00 
Extra externe mestopslag € 167.230,00 
Extra kosten voor plaatsing luchtwassers € 9.000,00 
Kosten luchtconditioners I bodemwarmtewisselaars € 1.134.495,00 
Ventilatieapparatuur minus € 21.000,00 
Luchtwassers minus € 135.831,00 

Totaal verschil in investering €1 .222.534,OO 
Extra jaarkosten MMA € 63.850,00 

Berekeningen zijn gemaakt door L TO vastgoed afdeling Bouw (zie bijlage L) . 
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Welzijnsalternatief 

Het voorkeursalternatief voldoet momenteel aan de regelgeving op gebied van dierwelzijn. Zo worden de 
dragende zeugen in groepshuisvesting gehouden en hebben aile dieren een toerijkende oppervlakte tot de 
beschikking. 

Slijft de huidige regelgeving van kracht, dan zijn er op 1 januari 2013 (afloop van de overgangstermijn) een 
tweetal zaken die niet voldoen: 

1. Per 1 januari 2013 moeten vleesvarkens en opfokzeugen zwaarder dan 85 kilogram de beschikking hebben 
over minimaal 1 m2. In het voorkeursalternatief hebben deze dieren net iets meer dan 0,8 m2 tot de 
beschikking. 

2. Per 1 januari 2013 moeten de gespeende biggen zwaarder dan 15 kilogram een oppervlakte van minimaal 0,4 
m2 tot de beschikking hebben. In het voorkeursalternatief bedraagt de oppervlakte net iets meer dan 
0,35 m2. 

V~~r het voorkeursaltematief is een bouwperceel benodigd van 2,5 hectare. Deze oppervlakte wordt momenteel 
door zowel gemeente als provincie als maximum gezien. Uitbreiding van het staloppervlak lijkt hiermee 
uitgesloten. Willen we komen tot een oplossing voor de "welzijnsproblemen" die op termijn ontstaan, dan moet 
gezocht worden naar een oplossing binnen de bestaande huisvesting. 

Gespeende biggen 

Sij het voorkeursalternatief hebben de biggen de beschikking over net iets meer dan 0,35 m2. Gaat de 
oppervlaktenorm van 0,4 m2 gelden, dan kunnen in plaats van 30 biggen maar 26 biggen per hok worden 
gehuisvest. Willen we toch voldoende biggenplaatsen behouden, dan zal de 10e afdeling welke in het 
voorkeursalternatief moet worden beschouwd als vleesvarkenafdeling als biggenafdeling kunnen fungeren. Het 
totaal aantal biggenplaatsen komt hiermee op 5200. Gevolg is dat de biggen met een iets lager gewicht worden 
verplaatst naar de vleesvarkensafdelingen. 

Met deze wijziging neemt de ammoniakemissie en de geuremissie af: 
• De bij het voorkeursalternatief toegepaste normen voor gespeende biggen op >0,35 m2 zijn dezelfde normen 

die geld en voor biggen op een oppervlakte van circa 0,4 m2. Omdat het aantal plaatsen voor gespeende 
biggen afneemt van 5400 naar 5200 nemen de totale emissies ook af. 

• Daarnaast vervallen met deze maatregel 600 plaatsen voor vleesvarkens. Dit gaat uiteraard ook gepaard met 
een reductie van de emissies. 

Vleesvarkens en opfokzeugen 

De vleesvarkens en de opfokzeugen hebben in het voorkeursalternatief de beschikking over circa 0,8 m2 

(15 dieren per hok). Gaat op termijn voor dieren zwaarder dan 85 kilogram een norm van 1,0 m2 gelden, dan 
kunnen er in een hok maar 12 dieren worden gehuisvest. 

Ervan uitgaande dat uitbreiding van de bebouwing is uitgesloten zijn er twee opties te bedenken hoe 
initiatiefnemer hierop in kan spelen: 
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1. Initiatiefnemer kan overwegen om in elk hok van begin af aan minder dieren op te leggen (uitgangspunt: 1 m2 

per dier). Gevolg is dat er minder varkens kunnen worden gehouden. In deze variant nemen de 
ammoniakemissie en geuremissie per dierplaats niet toe. In het voorkeursalternatief wordt namelijk gerekend 
met de normen die gelden voor dierplaatsen die groter zijn dan 0,8 m2. Dezelfde norm geldt bij 1 m2. De 
totale emissies nemen bij deze variant wei af door afname van het aantal dieren. 

2. Initiatiefnemer kan overwegen om op een bepaald moment tijdens de ronde (ongeveer 80 dagen na opleg) de 
drie zwaarste varkens uit een hok te halen en deze af te leveren voor de slacht. De achterblijvende varkens 
krijgen zo meer ruimte. Ook bij deze variant blijven ammoniakemissie en geuremissie per dierplaats 
ongewijzigd. Ovengens dient opgemerkt te worden dat niet bekend is of de handel en de slachterijen zitten te 
wachten op lichtere slachtvarkens. 

Concluderend 

Aangezien het welzijnsaltematief niet eerder zal spelen dan 2013 en er verschillende oplossingsrichtingen zijn, is 
het vergelijken van het welzijnsalternatief met de ovenge alternatieven niet reeel en noodzakelijk. 

Daarnaast kan opgemerkt worden dat er een kans bestaat dat de verruimde oppervlakte-eisen worden terug 
gedraaid en dat de nu geldende normen blijven gelden. 
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Bestaande milieutoestand 

8.1 Autonome ontwikkelingen 

V~~r de beoordeling van de milieueffecten van de alternatieven is het noodzakelijk de bestaande toestand van 
het milieu te kennen. Wat hierbij tevens relevant is, zijn de autonome ontwikkelingen. Dit zijn de toekomstige 
ontwikkelingen van het milieu, zonder dat de voorgenomen activiteit of een van de altematieven wordt 
gerealiseerd. 

Op de projectlocatie is momenteel reeds een varkenshouderij in werking. Kunnen de plannen niet 
geconcretiseerd worden, dan blijft het bedrijf ongewijzigd in werking tot in ieder geval1 januari 2010 15. Ter zijne 
tijd zijn er aanpassingen nodig om te kunnen blijven voldoen aan de wet en regelgeving. Omdat dit nog enkele 
jaren duurt en er op dat moment meerdere oplossingsrichtingen zijn (denk ook aan het gegeven dat er mogelijk 
stalsystemen worden ontwikkeld die in bestaande stallen goed inpasbaar zijn) wordt bij de bestaande 
milieutoestand uitgegaan van de aanwezigheid van het huidige bedrijf (beschreven bij de referentiesituatie). 

Landelijk is er sprake van steeds strenger wordende regelgeving ten aanzien van milieu, dierwelzijn en hygiene. 
Ais algemene tendens kan worden vastgesteld dat er sprake is van een afname van het aantal agrarische 
bedrijven. Wei is er bij de blijvende agrarische bedrijven over het algemeen sprake van groei. Deze groei gaat 
door toepassing van emissiearme technieken lang niet altijd gepaard met een toename van de ammoniak- en 
geuremissie. 

De projectlocatie is gelegen in het verwevingsgebied. Hier is ontwikkeling van bestaande bedrijven toegestaan, 
uiteraard mits wordt voldaan aan de geldende regelgeving. Nieuwvestiging is in het verwevingsgebied 
uitgesloten. Dit is wei mogelijk in het landbouwontwikkelingsgebied welke op circa 700 meter ten zuiden van de 
locatie begint (zie bijlage D). Momenteel zijn er geen concrete nieuwvestigingsinitiatieven bekend. 
V~~r elke veehouderijontwikkeling geldt dat milieuvergunning verleend moet worden. De regelgeving hieromtrent 
moet de kwaliteit van de leefomgeving bewaken. 

In de omgeving van de projectlocatie zijn momenteel geen ontwikkelingen bekend aangaande verandering van de 
bestemmingen. 

8.2 Ammoniak 

Bij het houden van dieren en de opslag van mest komt ammoniak vrij. Ammoniak kan schade veroorzaken aan 
bossen en overige vegetaties. Het schaderisico neemt toe bij grotere emissies, kortere afstanden tot de bron en 
een hogere achtergronddepositie. In de referentiesituatie wordt er vanuit de projectlocatie 6.224,1 kg ammoniak 
geemitteerd. 

Zeer kwetsbare gebieden 

Op bijlage B zijn de zeer kwetsbare gebieden in de directe omgeving rondom de projectlocatie weergegeven. Het 
dichtst bijgelegen zeer kwetsbare gebied in noordelijke richting betreft een oude spoorlijn (Duits lijnlje): 
loofbomen, voomamelijk eiken en berken. De kortste afstand tot aan het eerste emissiepunt bedraagt 273 meter. 
De strook wordt als droge en natte verbindingszone aangemerkt en maakt hierom onderdeel uit van de 
ecologische hoofdstructuur. In noordelijke richting, op grotere afstand liggen meerdere zeer kwetsbare gebieden. 
Dit betreffen voomamelijk naaldboombossen. 

15 Zoals het nu lijkt loopt de termijn waarbinnen bestaande stall en emissiearm moeten zijn gemaak! af op 1 januari 2010 (besluit 
ammoniakemissie huisvesting veehouderij). Mogelijk word! deze datum uitgesteld tot 1 januari 2013. 
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In zuidelijke richting bevindt het dichtst bijgelegen gebied zich op circa 430 meter vanaf het eerste emissiepunt. 
Dit gebied, grenzend aan de Vliegbasis Volkel, bestaat voornamelijk uit loofbomen (ondermeer eiken, berken, 
beuken en linden). 

Met de inmiddels vervalien Uitvoeringsregeling ammoniak en veehouderij kan de depositie van het bedrijf op 
genoemde gebieden worden bepaald. Bij een afstand van 273 meter en een ammoniakemissie van 6624,1 
kilogram bedraagt de depositie op het Duitse Iijntje 790 mol N per hectare per jaar De depositie op het zuidelijk 
gelegen gebied (afstand 430 meter) bedraagt 310 mol N per hectare per jaar 16. 

Een nauwkeurigere uitkomst voor de depositie is te verkrijgen door de ammoniakemissie van het bedrijf weg te 
zetten in het verspreidingsmodel AAgro-Stacks. De hoogst bepaalde waarde op het Duitse lijntje bedraagt 233 
mol N per hectare per jaar. De depositie op het zuidelijk gelegen gebied bedraagt 86 mol N per hectare per jaar 
(zie bijlage G). 

Door het MNP wordt voortdurend onderzoek gedaan naar de achtergronddepositie in Nederland. Op basis van 
emissiecijfers en metingen wordt de gemiddelde depositie berekend met een resolutie van 5x5 kilometer. In de 
omgeving rondom de projectlocatie bedroeg de achtergronddepositie over het jaar 2008 4.750 mol N per hectare 
per jaar. 

Van belang is om te beoordelen hoe de feitelijke stikstofdepositie zich verhoudt tot de kritische 
stikstofdepositiewaarde. Volgens het Milieu en Natuur Planbureau (MNP) hebben bossen de volgende, 
intemationaal geaccepteerde ranges van kritische stikstofdepositie: 

• Voor bescherming van bodemkwaliteit: 700 tot 1100 mol N per hectare per jaar 
• Voor bescherming van boomgroei: 1100 tot 1400 mol N per hectare per jaar 
• Voor bescherming van biodiversiteit: 700 tot 1100 mol N per hectare per jaar 

Welke waarde dient te worden aangehouden binnen deze ranges is ondermeer afhankelijk van bodemtype, 
hydrologie, bostype en beheer. In ieder geval blijkt dat de totale depositie in de omgeving de kritische depositie 
overschrijdt. 

Piekemissies 

Mest wordt in de referentiesituatie opgeslagen in de kelders onder de stalien. De varkensmest wordt niet gemixt, 
bewerkt of verwerkt. Hierom is er bij de referentiesituatie geen sprake van piekemissies ten aanzien van 
ammoniak. 

8.3 Geur 

Geuremissie vanuit de stal/en 

Door veehouderijen wordt geur geproduceerd. Geur kan onder meer afkomstig zijn van mestopslagen, 
dierverblijven en voeropslagen. Hoe groter de afstand tussen een agrarisch bedrijf en een emissiepunt van een 
geurgevoelig object, hoe minder geurhinder er wordt ervaren door de omgeving. 

In de referentiesituatie wordt er vanuit de projectlocatie 51.489 odeur units per seconde geemitteerd. 

16 In de UAV wordt de depositie uitgedrukt in 'mol potentieel zuur per hectare per jaar'. Oit komt overeen met 'mol N per hectare per jaar' . 
In dit MER wordt consequent de eenheid 'mol N per hectare gehanteerd' . 
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In de directe omgeving zijn voornamelijk woningen bij andere veehouderijen en enkele burgerwoningen gelegen. 
Het dichtst bijgelegen geurgevoelig object betreft een bedrijfswoning bij een paardenhouderij (Iocatie Voorpeel 1) 
en ligt op een afstand van circa 133 vanaf het eerste emissiepunt. Hier vol staat een afstand van minimaal 50 
meter. Het dorp Odiliapeel is de dichtst bijgelegen bebouwde kom. De afstand van de projectlocatie tot aan de 
eerste woningen van bebouwde kom bedraagt circa 2700 meter. Van eventuele geurhinder is op een dergelijk 
grote afstand geen sprake. 

Met V-stacks Vergunning is de geurbelasting op de geurgevoelige objecten in de omgeving (niet zijnde woningen 
behorende bij andere veehouderijen) bepaald. De belasting bedraagt maximaal 3,82 odour units per kubieke 
meter lucht (Iocatie Peelweg 24). Toegestaan is maximaal14 odour units per kubieke meter lucht. 

Geconcludeerd kan worden dat er in de referentiesituatie geen sprake is van een overbelaste situatie ten aanzien 
van geur. 

Brijvoedering 

In de referentiesituatie wordt brijvoedering toegepast. De hierin toegepaste bijproducten zijn 
aardappelstoomschillen, tarwezetmeel, tarwegistconcentraat en kaaswei (zie bijlage J). 

Door de Animal Sciences Group van Wageningen UR is onderzoek verricht naar de effecten van het gebruik van 
bijproducten op de geuremissie (praktijkrapport varkens 31, augustus 2004, Vochtrijke diervoeders en 
geuremissie uit vleesvarkensstallen, ISSN 1570-8608). Bepaald is ondermeer de geuremissie van verschillende 
afdelingen vleesvarkens met elk een eigen rantsoen. Tevens is gel<eken naar de geuremissie vanuit de opslag 
van bijproducten. Het volgende is geconcludeerd: 

• Over het algemeen blijkt de hoogte van de geuremissie vanuit opslag van droogvoer vergelijkbaar te zijn met 
de geuremissie vanuit opslag van bijproducten. Opslagen voor bijproducten zijn afgezien van een ontluchting 
volledig gesloten. 

• Biergist en uiensap geven wei een hogere geuremissie, deze producten worden op het bedrijf van 
initiatiefnemer niet toegepast. 

• Ook heeft de toe passing van bijproducten geen effect op de geuremissie vanuit de varkensstallen. 
• De geurbeleving van opslagen met bijproducten kan wei verschillen van de geurbeleving van opslagen met 

droogvoer. Dit geldt in mindere mate voor de gang bare bijproducten die worden toegepast op het bedrijf. 

De CCM in de sleufsilo is afgedekt. In combinatie met een relatief hoog percentage drogestof (60 tot 65%) is de 
geuremissie vanuit deze opslag aanvaardbaar. 

Geconcludeerd kan worden dat de toepassing van brijvoer niet resulteert in een verslechtering van de 
omgevingskwaliteit. 

Piekemissies 

Mest wordt in de referentiesituatie opgeslagen in de kelders onder de stallen. De varkensmest wordt niet gemixt, 
bewerkt of verwerkt. Hierom is er bij de referentiesituatie geen sprake van piekemissies ten aanzien van geur. 
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8.4 Fijn Staf 

Fijn stof is schadelijk voor de menselijke gezondheid. Een gedeelte van het fijne stof in de lucht is afkomstig van 
de veehouderij. Hierom wordt in het MER ingegaan op dit aspect. 

De grenswaarden voor fijn stof zijn vastgelegd in het Besluit Luchtkwaliteit en zijn vanaf 2005 als voigt: 

• Jaargemiddelde concentratie: 
• Daggemiddelde concentratie: 
• Aantal toegestane overschrijdingen van daggemiddelde: 

40 I-Ig per m3 

50 I-Ig per m3 

35 keer maximaal 

Door een ter zake deskundig bureau is de heersende luchtkwaliteit ter hoogte van de projectlocatie inzichtelijk 
gemaakt (rapport is als losse bijlage toegevoegd). De bijdrage van het bedrijf in de referentiesituatie is hierbij 
inbegrepen: 

• Jaargemiddelde concentratie: 36 I-Ig per m3 

• Aantal overschrijding van maximale daggemiddelde: 81 dagen per jaar 

Geconcludeerd kan worden dat in de referentiesituatie te vaak de maximaal toegestane daggemiddelde 
concentratie van 50 I-Ig per m3 wordt overschreden. 

8.5 Badem en water 

De locatie is gelegen in een gebied met voomamelijk zandgronden. Over het algemeen is er sprake van schrale 
gronden die gevoelig zijn voor droogte (weinig capillaire werking). De grondwaterstand bevindt zich op een diepte 
van circa 2 meter beneden maaiveld. 

Eutrofiering 

Het milieuthema eutrofiering (vermesting) handelt over de verrijking van ecosystemen met stikstof en fosfor, 
voornamelijk via het op het land brengen van dierlijke mest en kunstmest. Het gevolg van vermesting is een 
verandering in de samenstelling van levensgemeenschappen, veelal gekenmerkt door de overheersing van een 
of enkele planten- en diersoorten (afname van biodiversiteit). 
In de referentiesituatie wordt mest geproduceerd. Omdat initiatiefnemer nauwelijks grond bezit, wordt al deze 
mest afgevoerd naar elders. Bij de bemesting van gronden heeft men te maken met de regels uit de 
meststoffenwet. Sinds 1 januari 2006 kent men gebruiksnormen voor dierlijke meststoffen met daarnaast een 
streng nalevingregiem. Hiermee wordt overbemesting voorkomen. Van eutrofiering in de referentiesituatie is geen 
sprake. 

Verontreiniging 

In de referentiesituatie vinden activiteiten plaats die de bodem kunnen verontreinigen: 

• opslag van drijfmest in kelders; 
• overs lag van drijfmest in vrachtwagen; 
• opslag van dieselolie in bovengrondse tank; 
• overslag van dieselolie; 
• opslag van ontsmettingsmiddelen; 
• reiniging van veetransportwagens. 
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Op aile plaatsen waar bodembedreigende activiteiten plaatsvinden, zijn de noodzakelijk bodembeschermende 
voorzieningen getroffen: 

• Opslag van mest vindt plaats in mestdichte kelders. 
• Tijdens het laden van de mest staan vrachtwagens op een verharding. Bij eventueel morsen van mest bij het 

verladen wordt de gemorste hoeveelheid verwijderd en teruggeworpen in de kelder. 
• De dieselolietank is geplaatst in een lekbak op een betonvloer. Rondom de tank (tankplaats) is een betonvloer 

aanwezig. 
• Opslag van ontsmettingsmiddelen vindt plaats in geringe hoeveelheden in een ruimte met een vloeistofdichte 

betonvloer. 
• Het reinigen van veetransportwagens vindt plaats op een vloeistofdichte spoelplaats. Het afvalwater wordt 

afgevoerd naar de kelder onder de stal en wordt beschouwd als zijnde mest. 
Daamaast zijn in de vigerende vergunning gedragsregels opgenomen om verontreiniging van de bodem tegen te 
gaan. Lozingen op oppervlaktewater vinden niet plaats in de huidige situatie. 

Hemelwater 

Omdat bedrijfsafvalstoffen niet in het hemelwater terecht komen en omdat er geen uitlogende of uitspoelbare 
bouwmaterialen zijn gebruikt is het hemelwater afkomstig van daken en erf niet vervuild. Aan de westzijde van 
het bedrijf is een waterschapssloot gelegen. Een gedeelte van het hemelwater wordt hier naar toe geleid. Verder 
zijn er geen speciale afvoervoorzieningen getroffen. Het water heeft de vrije loop wat betekent dat het deels 
infiltreert in de grond rondom het bedrijf. De opnamecapaciteit van de bodem is zodanig, dat van wateroverlast bij 
gemiddelde regenbuien geen sprake is. 

Verdroging 

De locatie is niet gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied of intrekgebied. 

In een straal van minimaal15 kilometer wordt geen drinkwater op grote schaal onttrokken. 

Op het bedrijf van initiatiefnemer wordt in de referentiesituatie water onttrokken . Zou dit plaats vinden uit het 
bovenste watervoerend pakket, dan zou dit verdroging in de hand kunnen werken. Aangezien de onttrekking op 
grote diepte plaats vindt (circa 150 meter), de hoeveelheid relatief gering is (circa 1500 m3 per jaar) en deze 
onttrekking ook nog eens geleidelijk plaats vindt, is er geen sprake van be'invloeding van de grondwaterstand. 

8.6 Geluid 

Geluidsemissie vanuit agrarische bedrijven wordt veroorzaakt door activiteiten op het buitenterrein, door 
activiteiten binnen de gebouwen, door installaties aanwezig op het bedrijf en door transportbewegingen van en 
naar de inrichting. 

De omgeving waar het bedrijf van initiatiefnemer is gelegen moet worden beschouwd als landelijk gebied. 
Beoordeeld dient te worden of de geluidsniveaus ter hoogte van woningen de normen geldend voor dit landelijk 
gebied niet overschrijden. Ten behoeve van de plannen van initiatiefnemer is een akoestisch onderzoek verricht 
(toegevoegd als losse bijlage). Hierin is ook de referentiesituatie beoordeeld. 

Ten aanzien van de representatieve bedrijfssituatie is het volgende geconcludeerd: 
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• De geluidsbelasting op woningen in de omgeving bedraagt in de dag-, avond-, en nachtperiode maximaal 
respectievelijk 40, 34 en 24 d8(A). Toegestaan is een belasting van 40, 35 en 30 d8(A). In de 
referentiesituatie wordt dus voldaan aan de richtwaarde voor het landelijk gebied voor het langtijdgemiddelde 
geluidsniveau. 

• Naast het langtijdgemiddelde geluidsniveau is tevens gekeken naar de maximale geluidsniveaus. In de avond 
en nachtperiode vinden binnen de inrichting geen activiteiten plaats, waarbij sprake is van akoestisch relevant 
optredende maximale geluidsniveaus. In de dagperiode wordt het maximale geluidsniveau bepaald door het 
verladen van de varkens. Deze bedraagt maximaal 53 dB(A) en voldoet hiermee aan de richtwaarde van 70 
dB(A). 

• Voor de indirecte hinder die ontstaat door wegverkeer geldt een richtwaarde van 50 dB(A) in de dagperiode. 
Uit het onderzoek is gebleken dat de geluidsbelasting door de verkeersaantrekkende werking in de reguliere 
situatie niet meer bedraagt dan 44 d8(A). 

Naast de representatieve bedrijfssituatie is tevens gekeken naar de geluidsbelasting tijdens incidentele situaties. 
In de referentiesituatie is hier sprake van op momenten dat er mest middels tractoren wordt afgeleverd (10 dagen 
per jaar / overdag) en op moment dat er CCM in de sleufsilo wordt gereden (1 dag per jaar / overdag). 

• Het langgemiddelde geluidsniveau bedraagt in de dagperiode maximaal 46 d8(A). Incidentele situaties 
vinden niet plaats in avond en nachtperiode. 

• Het maximale geluidsniveau bedraagt in de dagperiode maximaal 53 dB(A). Tijdens de avond en nacht vinden 
geen activiteiten plaats waarbij sprake is van akoestisch relevant optredende maximale geluidsniveaus. 

• De indirecte hinder door wegverkeer tijdens incidentele situaties bedraagt overdag maximaal 50 dB(A). 

Omdat incidentele situaties op maximaal 12 dagen per jaar mogen voorkomen, zijn deze vrijgesteld van de 
geldende normen. 

8.7 Verkeer 

Verkeer naar de projectlocatie komt vanaf de Peelweg (N 277) en neemt de afslag Voorpeel. Na circa 570 meter 
arriveert men bij het bedrijf. De Voorpeel loopt verder, echter gaat kort na de projectlocatie door als zandweg 
(knik op onderstaand kaartje) . 

. 
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Afbeelding: wegennet rondom de projectlocatie 
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De Voorpeel wordt voornamelijk gebruikt door bestemmingsverkeer en door (fietsende) recreanten. Hierom is het 
geen druk bereden weg. De Peelweg (provinciale weg) daarentegen wordt intensief gebruikt door gemotoriseerd 
verkeer. Fietsers en voetgangers gebruiken de naastgelegen parallelweg. Geconcludeerd kan worden dat de 
locatie goed bereikbaar is. Exclusief de afvoer van mest komen er op de locatie wekelijks maximaal 9 
vrachtwagens. Inclusief de mestafvoer (vrachtwagen en trekker) gaat het om gemiddeld 14 bewegingen per 
week. 
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8.8 Landschap 

De projectlocatie is gelegen in een overwegende agrarisch omgeving. Veel gronden zijn in gebruik als grasland of 
marsland en de aanwezige bebouwing betreft veelal (voormalige) agrarische bedrijven. De intensieve veehouderij 
is ruim vertegenwoordigd in het gebied, 

Direct ten zuiden van de locatie is vliegbasis Volkel gelegen (militair vliegveld), Dit geeft openheid aan de 
omgeving, 

Verspreid in de omgeving liggen diverse bosgebieden van verschillende omvang, Langs vele wegen zijn bomen 
geplant, waardoor toch weer enigszins een kleinschalig landschap ontstaat. 

8.9 Levende natuur 

Door Ecogroen ad vies uit Zwolle is onderzoek verricht naar het voorkomen van flora en fauna (rapport is als losse 
bijlage toegevoegd), Het volgende is geconcludeerd: 

• Gebieden die bescherming genieten in het kader van de Natuurbeschermingswet worden vanwege de grote 
afstand (meer dan 15 kilometer) niet negatief be'invloed door het bedrijf. 

• Volgens het provinciale streekplan fungeert de omgeving als leefgebied voor de das, De hand having van 
bestaansvoorwaarden van de das dienen gewaarborgd te zijn. In de nabije omgeving is geen dassenburcht 
gelegen, Tevens is geconcludeerd op basis van terreinkenmerken en het ontbreken van sporen dat de directe 
omgeving niet van be lang is voor de das, 

• In het plangebied zijn uitsluitend algemene plantensoorten van voedselrijke milieus en pionierssituaties 
aangetroffen zoals Engels raaigras, Akkerdistel, Akkerkool, Melganzevoet, Basterdwederik, Braam, 
Brandnetel en Straatgras. Op basis van de soortensamenstelling worden geen beschermde soorten verwacht. 

• Potentiele verblijfplaatsen voor vleesmuizen (binnen aanwezige bebouwing of in aanwezige bomen) zijn niet 
aangetroffen, 

• Binnen het plangebied zijn verblijfplaatsen van laag beschermde zoogdiersoorten aangetoond of te 
verwachten, 

• In de bestaande bebouwing is een nest van de boerenzwaluw aangetroffen, 
• Rond de bebouwing zijn in bosschages en overige schuilgelegenheden soorten als merel, witte kwikstaart, 

vink en heggenmus aangetroffen of te verwachten, Tevens komt de huismus en de zomertortel v~~r, 
• In het plangebied zijn geen nestplaatsen van vogelsoorten met een vaste verblijfplaats (zoals specht, 

roofvogel, uil) te verwachten, 
• Amfibieen en vissen zijn niet waargenomen tijdens het onderzoek, Deze worden op basis van de 

terreinkenmerken ook niet verwacht. 
• Beschermde insectensoorten zijn niet aangetoond, Vanwege het ontbreken van de biotoopcondities worden 

deze ook zeker niet verwacht. 
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Gevolgen voor het milieu 

9.1 Inleiding 

Bij de beschrijving van de gevolgen voor het milieu worden het voorkeursalternatief en het meest milieuvriendelijk 
alternatief op hun milieugevolgen beschouwd. Tevens wordt een vergelijking gemaakt met de referentiesituatie. 

Er wordt stilgestaan bij de effecten van de verschillende alternatieven ten aanzien van ammoniak, geur, fijn stof, 
bodem en water, geluid, verkeer, landschap en levende natuur. Tevens wordt ingegaan op het v66rkomen van 
calamiteiten. 

9.2 Ammoniak 

Ondanks de aanzienlijke toename van het aantal varkens neemt de ammoniakemissie bij het voorkeursalternatief 
en het MMA met 60% af ten opzichte van de referentiesituatie. De oorzaak zit hem in het feit dat bij beide 
alternatieven de staltechniek wordt toegepast die de ammoniakemissie per dierplaats het meest vergaand 
reduceert: chemische luchtwasser 95%. 

Referentie Voorkeurs- MMA 
Situatie alternatief 

Ammoniakemissie 6.224.1 kg 2.520,5 kg 2.520,5 kg 

Zeer kwetsbare gebieden 

Gevolg van de afname van de ammoniakemissie is dat tevens de ammoniakdepositie afneemt. Deze kan bepaald 
worden met de Uitvoeringsregeling ammoniak en veehouderij (zie bijlagen G/H/I): 

Referentie Voorkeurs- MMA 
Situatie alternatief 

Afstand eerste emissi~unt tot Duits lijntje 273 meter 352 meter 489 meter 
Ammoniakdepositie Duits lijntje (UAV) 790 mol N/haljaar 185 mol N/haljaar 97 mol N/haflaar 
Afstand eerste emissiepunt tot gebied zuid 430 meter 421 meter 282 meter 
Ammoniakdepositie gebied zuid (UAV). 310 mol N/ha/jaar 131 mol N/haljaar 297 mol N/hafiaar 

Een nauwkeurigere uitkomst voor de depositie is te verkrijgen door de ammoniakemissie weg te zetten in het 
verspreidingsmodel AAgro-Stacks. V~~r aile alternatieven heeft deze beoordeling plaatsgevonden: 

Referentie Voorkeurs- MMA 
Situatie alternatief 

Ammoniakdepositie Duits Lijnlje AAgro-stacks 233 mol N/ha/jaar 79 mol N/haljaar 45 mollhaljaar 
Ammoniakdepositie gebied zuid AAgro-stacks 86 mol N/haljaar 40 mol N/haljaar 75 mol N/ha/jaar 
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Bij milieuvergunningverlening dient beoordeelt te worden of kan worden voldaan aan voorschriften die vanwege 
de technische kenmerken en de geografische ligging of vanwege de plaatselijke milieuomstandigheden moeten 
worden gesteld, maar die niet met toepassing van de in aanmerking komende best beschikbare technieken 
kunnen worden gerealiseerd (WAV: artikel 3 lid 3) : 

• Ten opzichte van de referentiesituatie neemt de depositie op beide gebieden aanzienlijk af, zowel bij het 
voorkeursalternatief als ook bij het MMA. 

• Bij het voorkeursalternatief en het MMA worden chemische luchtwassers 95% toegepast. Momenteel bestaat 
er geen staltechniek die de ammoniakemissie verdergaand reduceert. 

Geconcludeerd kan worden dat milieuvergunningverlening voor zowel het voorkeursaltematief als het MMA ten 
aanzien van het aspect ammoniak mogelijk is. 

Piekemissies 

Mest wordt bij zowel het voorkeursaltematief als bij het MMA niet gemixt, bewerkt of verwerkt. Hierom is er onder 
normale omstandigheden bij beide altematieven geen sprake van piekemissies ten aanzien van ammoniak. 

Wei is het noodzakelijk dat de luchtwassers met toebehoren tweemaal per jaar worden nagekeken en 
onderhouden door de installateur. Op deze momenten zal de ventilatielucht ongewassen in de buitenlucht komen. 
Er zal dus sprake zijn van een hogere ammoniakemissie. Aangezien deze momenten niet te voorkomen zijn, 
werkzaamheden aan de installaties slechts enkele keren per jaar plaatsvinden en de duur van deze 
werkzaamheden gering is (4 uur per keer), is dit toelaatbaar. 

9.3 Geur 

Geurhinder vanuit de stall en 

Bekend is dat met toepassing van ammoniakemissiearme technieken tevens de geuremissie gereduceerd wordt. 
Oit gegeven voigt ondermeer uit de geurnormen, opgenomen in de Regeling geurhinder en veehouderij. 

Bij het voorkeursalternatief worden chemische luchtwassers toegepast. Bij het MMA wordt deze techniek bij de 
vleesvarkens, opfokzeugen en gespeende biggen gecombineerd met een reducerende techniek in de stal. Oit 
resulteert in het gegeven dat de geuremissie bij het MMA lager is dan bij het voorkeursaltematief. 

Referentie Voorkeurs- MMA 
Situatie alternatief 

Geuremissie 51.488,9 ou E / s 223.546,2 ou E / s 178.078,2 au E / s 

Voor woningen die liggen binnen een bebouwde kom geldt een toelaatbare geurbelasting van 3,0 ou E / m3 

maximaal. Het dichtst bijgelegen dorp ligt in zuidwestelijke richting op circa 2500 meter afstand (Odiliapeel). 
Vanwege deze grote afstand kan met zekerheid gesteld worden dat het deze geurgevoelige objecten buiten de 
invloedssfeer van het bedrijf ligt. 

Voor woningen die liggen in het buitengebied is een geurbelasting van maximaal14,0 ou E / m3 toelaatbaar. Oit 
geldt niet voor woningen die behoren bij andere veehouderijen. Oaar vol staat een afstand tussen geurgevoelig 
object en eerste emissiepunt van minimaal 50 meter. Oe afstand tussen gevel dierverblijf en gevel geurgevoelig 
object moet minimaal 25 meter bedragen. 
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Het volgende is geconcludeerd: 

• De maximaal toelaatbare geurbelasting bij zowel het voorkeursalternatief als ook bij het MMA niet wordt 
overschreden. 

• Door de lagere geuremissie komt het MMA uiteraard gunstiger uit dan het voorkeursalternatief. 

Referentie Voorkeurs- MMA 
Situatie alternatief 

Maximale geurbelasting 3,82 ou E I m3 12,04ou E I m3 7,67ou E I m3 

Maximaal toelaatbaar in buitengebied 14ouE/m3 14 ou E I m3 14ouE/m3 

Afstand woning veehouderij -1e emissiepunt 133 meter 121 meter 232 meter 
Minimaal benodigde afstand 50 meter 50 meter 50 meter 
Afstand gevel stal -[eurgevoelig object > 25 meter > 25 meter > 25 meter 

Brijvoedering 

Evenals in de referentiesituatie wordt bij het voorkeursaltematief en bij het MMA brijvoedering toegepast. Wei 
wordt een nieuwe installatie aangeschaft zodat gesteld kan worden dat de nieuwste stand der techniek wordt 
toegepast. De toegepaste bijproducten (exclusief GGM, dit wordt in voorkeursalternatief en MMA niet gebruikt) 
zijn dezelfde en de manier van opslag is vergelijkbaar. Hierom kan geconcludeerd worden dat de toepassing van 
brijvoedering ook bij het voorkeursalternatief en het MMA niet resulteert in een verslechtering van de 
omgevingskwaliteit. 

Piekemissies 

Mest wordt bij zowel het voorkeursalternatief als bij het MMA niet gemixt, bewerkt of verwerkt. Hierom is er onder 
normale omstandigheden bij be ide alternatieven geen sprake van piekemissies ten aanzien van geur. 

Wei is het noodzakelijk dat de luchtwassers met toebehoren tweemaal per jaar worden nagekeken en 
onderhouden door de installateur. Op deze momenten zal de ventilatielucht ongewassen in de buitenlucht komen. 
Er zal dus sprake zijn van een hogere geuremissie. Aangezien deze momenten niet te voorkomen zijn, 
werkzaamheden aan de installaties slechts enkele keren per jaar plaatsvinden en de duur van deze 
werkzaamheden gering is (4 uur per keer), is dit toelaatbaar. 

9.4 Fijn stof 

Bij fijn-stof-emissie afkomstig vanuit veehouderijen dient vooral te worden gedacht aan de verkeersbewegingen 
van en naar de inrichting en de emissie vanuit de stallen. Door adviesbureau De Haan uit Deventer zijn de 
effecten vanuit de inrichting bij het voorkeursalternatief bepaald (rapport is als losse bijlage bij de 
milieuvergunningaanvraag toegevoegd). Het volgende is geconcludeerd: 

• De extra vervoersbewegingen die komen met de uitbreiding van de varkenshouderij hebben slechts een 
verwaarloosbare invloed op de concentratie fijn stof: De jaargemiddelde concentratie fijn stof neemt met 0,2 
I-Ig per m3 toe, afgerond O. Het aantal toegestane overschrijdingsdagen van de jaargemiddelde concentratie 
blijft gelijk. Genoemde geldt bij het voorkeursaltematief en bij het MMA. 

• De heersende jaargemiddelde concentratie fijn stof neemt met het voorkeursaltematief af tot maximaal 29 I-Ig 
per m3. Bij het MMA is er sprake van een jaargemiddelde concentratie van 32 I-Ig per m3. De toegestane norm 
van 40 I-Ig per m3 wordt zeker niet overschreden. 

• Het aantal dagen dat de daggemiddelde concentratie hoger is dan 50 I-Ig per m3 bedraagt bij het 
voorkeursalternatief maximaal 39 en bij het MMA maximaal 59. Dit is hoger dan het maximaal toelaatbare 
aantal van 35 dagen. Echter aangezien er sprake is van een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de 
referentiesituatie (81 dagen) zijn het voorkeursalternatief en het MMA ten aanzien van fijn stof vergunbaar. 
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Daarnaast zullen in de milieuvergunning gedragsregels worden opgenomen om verontreiniging van de bodem 
tegen te gaan. Hierdoor is er bij de verschillende alternatieven een verwaarloosbaar risico op 
bodemverontreiniging. 

Hemelwater 

Met de uitbreiding van het aantal varkens neemt het verharde oppervlak (erf en gebouwen) toe. Om wateroverlast 
bij regenbuien te voorkomen moet een goede afvoer worden gecreeerd. 

Omdat hemelwater niet is vervuild, mag het worden geloosd in bod em en/of sloot. Echter tegenwoordig wordt 
erna gestreefd om het water in het gebied te behouden. Dit betekent dat het niet geloosd moet worden in een 
doorgaande watergang, maar dat een vorm van infiltratie moet worden toegepast. Direct achter de nieuwbouw 
heeft initiatiefnemer nog circa 1 hectare grond tot de beschikking. Planning is om hier een laagte te creeren waar 
het hemelwater naartoe afgevoerd kan worden (wadi). De exacte uitvoering en inrichting zal plaats vinden in 
overleg met de gemeente en waterschap. 

Verdroging 

Met de uitbreiding van het bedrijf zal het waterverbruik toenemen. Doordat er bij het MMA een tweede 
emissiearme staltechniek wordt toegepast, hoeft er minder ammoniak uit de stallucht te worden gewassen. 
Hierom is het waterverbruik bij het MMA lager dan bij het voorkeursalternatief (minus 2900 m3). 

Ook bij het voorkeursalternatief en het MMA zal het benodigde water ter plekke uit de bodem worden onttrokken. 
Ook nu zal de onttrekking op grote diepte plaats vinden (circa 150 meter). Door deze grote onttrekkingsdiepte, de 
relatief geringe hoeveelheid en het geleidelijke karakter van de onttrekking is er ook bij het voorkeursalternatief 
en het MMA geen sprake van be'invloeding van de grondwaterstand met eventuele verdroging tot gevolg. 

Omdat de onttrekking op meer dan 30 meter diepte plaats vindt, geldt er wei een provinciale vergunningplicht. 

Thermische verontreiniging 

Bij het MMA worden bodemwarmtewisselaars toegepast, waarmee de temperatuur van de binnenkomende 
ventilatielucht wordt be'invloed. Reden van toepassing is dat hiermee energie wordt bespaard en er een 
constanter klimaat in de stal heerst (verbetering dierwelzijn). Bij het systeem met bodemwarmtewisselaars wordt 
gebruik gemaakt van de constante bodemtemperatuur (zie hiervoor bijlage M). 

Doordat er overdracht van energie plaatsvindt van water naar bod em of van bodem naar water, wordt de 
bodemtemperatuur rondom de slangen beperkt be'invloedt. Concreet gaat het om maximaal 1,24 graad plus of 
min. Deze warmte (positief of negatie~ zal zich verplaatsen via het bodemwater. Beoordeeld dient te worden of 
dit negatieve invloed heeft voor de natuurgebieden in de omgeving. 

Water in de bodem verplaatst zich met zeer geringe snelheid: zeker niet meer dan 50 meter per jaar. De 
temperatuur van het bodemwater dat zich gaat verplaatsen wordt uiteraard weer be'invloed door de omliggende 
grond. Gezien de lage verplaatsingssnelheid, het geringe temperatuursverschil ten opzichte van omliggende 
grond en de naar verhouding grote afstand tot aan natuurgebieden, kan met zekerheid gesteld worden dat er 
geen sprake is van be'invloeding van de natuurgebieden door toepassing van de bodemwarmtewisselaars. 

Tevens kan opgemerkt worden dat van bodemtemperatuurschommelingen altijd sprake is, aangezien de 
bodemtemperatuur voornamelijk wordt bepaald door de buitentemperatuur. Deze varieert in Nederland sterk. 
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9.6 Geluid 

Het voorkeursalternatief en het MMA komen ten aanzien van geluid in grote mate met elkaar overeen. Verschil zit 
er in het aantal toegepaste ventilatoren en luchtwassers en de situering ervan. De luchtwassers en de 
ventilatoren zijn bij het voorkeursaltematief midden tussen de stallen gesitueerd, bij het MMA aan het einde van 
de achterste stallen. Door toepassing van bodemwarrntewisselaars kan bij het MMA met minder ventilatoren 
worden volstaan. De geluidsbelasting die ontstaat bij beide alternatieven voigt uit het opgestelde akoestische 
onderzoek (toegevoegd als losse bijlage). 

Geluidsbelasting tijdens representatieve bedrijfssituatie: 

• Het langtijdgemiddelde geluidsniveau op woningen in de omgeving bedraagt bij het voorkeursaltematief in de 
dag-. avond-, en nachtperiode maximaal respectievelijk 34, 34 en 29 d8(A). Het MMA komt net iets gunstiger 
uit met waarden van 33, 22 en 29 d8(A). Toegestaan is een belasting van 40, 35 en 30 d8(A). Bij beide 
altematieven wordt dus voldaan aan de normen geldend voor het fandelijk gebied. 

• Ten aanzien van de maxima Ie geluidsniveaus zit er geen verschll tussen het voorkeursaltematief en het MMA. 
Maximale geluidsniveaus komen bij be ide altematieven voor in de dag- en nachtperiode. In zowel de 
dagperiode als de nachtperiode bedraagt het maximale geluidsniveau 54 dB(A). De richtwaarden worden 
gerespecteerd: voor de dagperiode geldt een richtwaarde van maximaal70 d8(A), voor de nacht 60 d8(A). 

• De indirecte hinder die ontstaat door wegverkeer bedraagt bij beide altematieven 46 d8(A) in de dagperiode 
en 41 dB(A) in de nachtperiode. De richtwaarde in de nachtperiode wordt overschreden. Echter omdat de 
maximale grenswaarde van 65 d8(A) etmaalwaarde wei wordt gerespecteerd, is de situatie vergunbaar. 

Geluidsbelasting tijdens incidentele situaties (maximaal12 dagen per jaar): 

• Van incidentele situaties is bij het voorkeursalternatief en het MMA sprake op momenten van piekafvoer 
van organische mest. Dit vindt plaats op maximaal12 dagen per jaar in de nachtperiode (vanaf 4.00 uur) 
en dagperiode. 

• 8ij het voorkeursaltematief bedraagt het langgemiddelde geluidsniveau overdag maximaal 37 d8(A) en 
in de nacht maximaal33 d8(A). Bij het MMA bedraagt deze overdag maximaal36 dB(A) en in de nacht 
maximaal 33 d8(A). 

• Het maximale geluidsniveau bedraagt in de dagperiode en nachtperiode maximaal 54 d8(A). Er is geen 
verschil tussen het voorkeursalternatief en het MMA. 

• De indirecte hinder door wegverkeer tijdens incidentele situaties bedraagt maximaal 49 dB(A) in de 
dagperiode en 46 d(B)A in de nachtperiode. 

De conclusies ten aanzien van de representatieve situatie zijn in onderstaande tabel weergegeven: 

Representatieve situatie Referentie Voorkeurs· MMA 
Situatie alternatief 

Langtijdgemiddelde geluidsniveau dagperiode 40 dB(A) 34 dB(A) 33 dB(A) 
Langtijdgemiddelde geluidsniveau avondperiode 34 dB(A) 34 dB(A) 22 dB(A) 
Langtijdgemiddelde geluidsniveau nachtperiode 24 dB1Al 29 dB(A) 29 dB(A) 
Maximale geluidsniveau dagperiode 53 dB(A) 54 dB{A) 54 dB(A) 
Maximale geluidniveau avon~eriode n,v.t. n,v.t. n,v.t. 
Maximale gefuidniveau nachtperiode n.v.!. 54 dB(A) 54 dB(A) 
Indirecte hinder dagperiode 44 dB(A) 46 dB(A) 46 dB(A) 
Indirecte hinder wegverkeer avondperiode n.v.t. n.v.t. n.v.!. 
Indirecte hinder wegverkeer nachtperiode n.v.t. 41 dB(A) 41 dB(A) 
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De conclusies ten aanzien van de incidentele situaties staan in onderstaande tabel: 

Incidentele situatie Referentie Voorkeurs- MMA 
Situatie alternatief 

Aantal dagen dat incidentele situaties voorkomen 11 12 12 
LangUjdgemiddelde geluidsniveau dagperiode 46 dB(A) 37 dB(A) 36dBL~ 
Langtijdgemiddelde geluidsniveau avondperiode n.v.!. n.v.!. n.v.!. 
Langtijdgemiddelde geluidsniveau nachtperiode n.v.!. 33 d8(Af 33 dB(~_ 
Maximale geluidsniveau dagperlode 53 dB(A) 54 dB(A) 54 dB(A) 
Maximale geluidniveau avondperiode n.v.!. n.v.t. n.v.t. 
Maximale geluidniveau nachtperiode n.v.!. 54 dB(A) 54 dB(A) 
Indirecte hinder wegverkeer dagperiode 50 dB{A) 49 dB(A) 49 dB(A) 
Indirecte hinder wegverkeer avondperiode n.v.!. n.v.!. n.v.t. 
Indirecte hinder wegverkeer nachtperiode n.v.t. 46 dB{A) 46 dB(A) 

9.7 Verkeer 

Met de uitbreiding van het varkensbedrijf aan de Voorpeel 5 is er een grotere behoefte aan voer. 

Uiteraard neemt het aantal af te voeren vleesvarkens en slachtzeugen met het voorkeursalternatief en het MMA 
toe ten opzichte van de referentiesituatie. Wekelijks gaat het bij beide alternatieven om 4 
vrachtwagenbewegingen ten opzichte van 1 beweging in de referentiesituatie. 

Ook de hoeveelheid mest die moet worden afgevoerd neemt met de uitbreiding toe. Bij beide alternatieven gaat 
het wekelijks om gemiddeld 5,2 vrachtenwagens extra. De afvoer van mest gebeurt echter met pieken. 

Bij het voorkeursaltematief en het MMA ontstaat chemisch spuiwater wat moet worden afgevoerd. Afvoer bij het 
voorkeursalternatief zal eens per twee weken plaats vinden. De hoeveelheid die bij het MMA is net iets minder 
dan de hoeveelheid die bij het voorkeursalternatief ontstaat. Op jaarbasis is het verschil tussen het 
voorkeursalternatief en het MMA slechts 5 vrachtwagenbewegingen. Dit verschil is niet waameembaar voor de 
omgeving en daarom verwaarloosbaar. 

Met de realisatie van het voorkeursalternatief en het MMA neemt het wekelijkse aantal vrachtwagenbewegingen 
toe met 22,2. Deze bewegingen vinden enkel plaats op werkdagen. Naast een toename van het aantal 
transportbewegingen door vrachtwagens is er dagelijks sprake van circa 6 extra transportbewegingen door een 
auto (personeel) . 

Het bedrijf is gelegen aan de Voorpeel 5. Deze weg is kwalitatief in goede staat evenals de Peelweg. De 
Voorpeel heeft een zodanige breedte dat bij tegemoetkomend verkeer de berm moet worden bereden. Aangezien 
het om een beperkte afstand gaat, er over het algemeen een gematigde rijsnelheid wordt gehanteerd en het geen 
druk bereden weg betreft, ontstaat met de uitbreiding geen onveilige situatie. 

Voorwaarde is wei dat het bedrijf goed en vlot bereikbaar is en dat vrachtwagens niet op de open bare weg 
hoeven blijven te staan. Dit wordt bij beide alternatieven bewerkstelligd door op het terrein een ruime laad- en 
losplaats te bewerkstelligen. 

Vooralsnog zullen vrachtwagens het bedrijf benaderen en verlaten via de inrit aan de Voorpeel. Door 
initiatiefnemer zal worden onderzocht in hoeverre het mogelijk is om tevens een uitgang aan de achterzijde te 
creeren. Aldaar is namelijk al een openbare weg gelegen welke binnenkort wordt verhard. Deze weg komt uit op 
de Peelweg. 
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Voordeel van deze gewijzigde ontsluiting is dat de woning aan de Voorpeel 2 enkel gepasseerd wordt door 
aankomende vrachtwagens en niet door vertrekkende vrachtwagens. In het akoestisch onderzoek is uitgegaan 
van vol/edige ontsluiting op de Voorpeel. Geconcludeerd is dat daarbij akoestisch gezien geen ontoelaatbare 
situatie ontstaat voor de woning gelegen op de locatie Voorpeel 2. Met de gewijzigde ontsluiting ontstaat voor 
deze woning een gunstiger situatie. 

9.8 landschap 

Het voorkeursalternatief en het MMA kennen geen verschillen ten aanzien van het landschap. Ten opzichte van 
de referentiesituatie neemt het bebouwde oppervlak bij beide alternatieven toe. De nieuw te bouwen stal/en 
hebben immers een grotere oppervlakte dan de momenteel aanwezige gebouwen welke zul/en worden gesloopt. 

Hierom wordt gestreefd naar een optimale landschappelijke inpassing: 

• Aan de westzijde van het bedrijf, beginnend vanaf de Voorpeel tot aan het einde van het perceel zal een 
strook van 10 meter worden ingeplant. Deze zal bestaan uit gebiedseigen struweel en opgaande bomen (zie 
grote plattegrondtekening). Doel is om een dichte groenstrook te creeren, waarmee het bedrijf visueel wordt 
afgeschermd voor de woningen Voorpeel 1 en 3. Daar komt bij dat deze groenstrook kan dienen als 
fourageergebied voor de das. 

• Aan de oostzijde van het bedrijf zal de bestaande rij berkenbomen worden doorgetrokken tot het einde van de 
stal/en (zie grote plattegrondtekening). Hiermee worden de lange bedrijfsgebouwen deels van het zicht 
ontrokken. 

• Uiteraard zal met de uitvoering van de stal/en en de keuze van de materialen (kleur en materiaal) een 
aanvaardbaar geheel worden nagestreefd (welstand). 

9.9 levende natuur 

Verschillen tussen het voorkeursaltematief en het MMA zijn er ten aanzien van de levende natuur niet. In beide 
geval/en worden de bestaande stal/en gesloopt en is de nieuwbouw (nagenoeg) hetzelfde. Onderstaande 
informatie komt uit de Quickscan ecologisch onderzoek, verricht door Ecogroen ad vies uit Zwol/e. Dit rapport is 
als losse bijlage toegevoegd. 
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• Het gebied fungeert als leefomgeving voor de das. Burchten komen in de directe omgeving niet voor en 
worden door het voorkeursalternatief en het MMA dus ook niet benadeeld. 

• Achter de bestaande stallen staat een bomenrij met populieren. Ook aan de westzijde van de bestaande 
stallen staat een rij populieren. Om de nieuwbouw te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat beide 
elementen worden gekapt. Met de aanleg van een nieuwe houtwal (10 meter brede strook met struweel en 
opgaande bomen) aan de westzijde en het doortrekken van de berkenbomenrij aan de oostzijde wordt dit 
verlies aan voederareaal voor de das ruim gecompenseerd. Er is dan ook geconcludeerd dat de plannen geen 
aantasting van potentieel leefgebied van de das tot gevolg hebben. Overigens kan opgemerkt worden dat er 
momenteel geen sporen van de das zijn waargenomen. 

• Voor een goede orientatie vormen bepaalde lijnvormige structuren een belangrijk onderdeel van een 
vliegroute voor vleermuizen. De houtopstanden die zullen worden verwijderd staan niet in verbinding met 
andere lijnvormige elementen. Hierom verdwijnen er geen potentiele vliegroutes voor de soort. 

• Bij het voorkeursaltematief en het MMA zullen ongetwijfeld exemplaren en verblijfplaatsen van enkele 
algemene en laag beschermde kleine zoogdiersoorten verloren gaan. Het aanvragen van een ontheffing voor 
deze soorten is niet aan de orde. 

• Ais gevolg van het voorkeursaltematief en het MMA verdwijnen mogelijke broedplaatsen van een aantal 
vogelsoorten. De gunstige staat van instandhouding komt echter niet in gevaar aangezien er voldoende 
uitwijkmogelijkheden aanwezig zijn in de nabije omgeving. 

• Er mogen geen activiteiten worden ondernomen op locaties waar nesten of andere voortplantings- of vaste 
rust- of verblijfplaatsen van vogels aanwezig zijn. Verstorende activiteiten zoals sloop, bouwwerkzaamheden 
en kap van bomen dienen daarom buiten de broedperiode plaats te vinden. 

Indien gestelde in acht wordt genomen is van negatieve be·invloeding van de levende natuur bij het 
voorkeursalternatief en het MMA geen sprake. 

9.10 Calamiteiten 

De hierna beschreven punten hebben betrekking op zowel het voorkeursalternatief als het MMA. Van verschillen 
tussen de alternatieven is nauwelijks of geen sprake. 

Luchtwassers 

Bij zowel het voorkeursalternatief als bij het MMA wordt de ventilatielucht gewassen. Hiervoor wordt zwavelzuur 
gebruikt. Door de leverancier wordt het systeem met toebehoren zorgvuldig geplaatst en gernstalleerd. Wanneer 
men de gebruiksvoorschriften naleeft, zal de veiligheid gewaarborgd zijn. 

Stroomuitval 

Het grootste risico voor een varkenshouderij is het uitvalien van de stroom. Hierdoor zullen de ventilatoren 
stilvallen, waardoor onvoldoende luchtverversing bij de dieren plaats vindt. Sterfte zou het gevolg kunnen zijn. 
Om de gevolgen van stroomuitval zoveel mogelijk te beperken, zijn de stallen voorzien van een 
alarmeringssysteem welke de bedrijfsleider waarschuwt bij het wegvallen van de netspanning of bij het uitvallen 
van een of meerdere ventilatoren. Tevens kan opgemerkt worden dat een noodstroomaggregaat in werking treedt 
op momenten van stroomuitval. 
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Onderhoud installaties 

Gemiddeld twee keer per jaar zullen de luchtwassers met toebehoren door een installateur worden nagekeken en 
worden onderhouden. Op deze momenten zal de ventilatielucht ongewassen in de buitenlucht komen. Er zal dus 
sprake zijn van een hogere ammoniak-, geur- en (fijn)stofemissie. Aangezien deze momenten niet te voorkomen 
zijn, werkzaamheden aan de installaties slechts enkele keren per jaar plaatsvinden en de duur van deze 
werkzaamheden gering is (4 uur per keer), is dit geen probleem. 

Veewetziekte 

Veehouderijbedrijven lopen het gevaar dat, vanuit rijkswege, vervoersverboden worden opgelegd na het 
uitbreken van een veewetziekte. Het gevolg hiervan is dat, gedurende een onbepaalde periode, geen dieren van 
het bedrijf mogen worden afgevoerd. 

Op het bedrijf worden naast fokzeugen tevens vleesvarkens gehouden. Door op moment van een vervoersverbod 
de bezetting in biggen- en vleesvarkensafdelingen te verhogen in combinatie met het aanbieden van een 
gewijzigde samenstelling voer (minder harde groei / meer verzadigende werking) is initiatiefnemer in staat om 
enkele weken te overbruggen. Mocht transport dan nag niet toegestaan zijn, dan zullen er andere maatregelen 
moeten worden genomen. Gedacht kan worden aan het creeren van noodhuisvesting of in het uiterste geval het 
aborteren van zeugen. 

Bij het van kracht zijn van een vervoersverbod is de afvoer van mest ook niet altijd toegestaan. In het 
voorkeursalternatief heeft initiatiefnemer een opslagcapaciteit voor 7 maanden. Afhankelijk van het moment kan 
er een bepaalde periode overbrugt worden. De opslagcapaciteit bij het MMA is beperkter. Daar zal eerder 
noodopslag gecreeerd moeten worden. 

Het uitbreken van ziekten op andere bedrijven is door initiatiefnemer niet te voorkomen. Het risico van besmetting 
op bedrijfsniveau wordt verkleind doordat er Qberhaupt geen dieren worden aangevoerd en het aantal bezoekers 
in de stallen zoveel mogelijk wordt beperkt. Noodzakelijke bezoekers worden voorzien van bedrijfskleding en 
kunnen de stal slechts betreden via een hygienesluis. 

Brand 

Een gevaaraspect voor de veehouderij is het uitbreken van brand. Het ontstaan van brand levert gevaar op voor 
mens en dier. Om de risico's van het uitbreken van brand zoveel mogelijk in te perken, zal gebouwd worden 
conform het Bouwbesluit en wordt uitsluitend met goedgekeurde installaties en voorzieningen gewerkt. Om een 
beginnende brand zo effectief mogelijk te bestrijden, worden binnen de inrichting op diverse locaties 
brandblusmiddelen geplaatst. 

Bijproducten 

Bij de vochtrijke bijproducten kan ongewenste fermentatie optreden. Dan worden koolhydraten door met name 
gisten omgezet in alcohol, waarbij gassen vrijkomen. Gevreesd zou kunnen worden voor explosiegevaar ten 
gevolge van vergisting. Dit blijkt in de praktijk op agrarische bedrijven echter niet te spelen. Door een goede 
hygiene na te streven op het bedrijf wordt de kans op ongewenste fermentatie verkleind. Daarnaast worden 
bijproducten door de leveranciers aangezuurd, waarmee de zuurgraad wordt verlaagd en er dus minder kans is 
op ongewenste fermentatie. Tot slot dient opgemerkt te worden dat de bijproducten worden opgeslagen in 
polyester silo's en bunkers, allen voorzien van een goede ontluchting. 
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Vergelijking van alternatieven 

In onderstaande tabel staan de gevolgen van de verschillende alternatieven weergegeven. Vergelijking vindt 
plaats ten opzichte van de referentiesituatie. Daar waar mogelijk is de vergelijking kwantitatief uitgevoerd. In de 
andere gevallen zijn de verschillen kwalitatief vergeleken. 

De verklaring van de gebruikte tekens is als voigt: 

++ + o 
Best Beter Geen effect Slechter Slechtst 

Referentie Voorkeurs- MMA 
situatie alternatief 

Ammoniak 
Emissie 6.224,1 kg 2.520,5 kg 2.520,0 kg 
Piekemissies 0 - -
Afstand eerste dierverblijf tot zeer kwetsbare gebied 265 meter 251 m 251 m 
Depositie Duits lijntje (UAV) 790 mol 185 mol 97 mol 
Depositie Duits lijntje (AAgro-Stacks) 233 mol 79 mol 45 mol 
Depositie gebied zuid (UAV) 310 mol 131 mol 297 mol 
D~ositiegebied zuid (AAgro-Stacks) 86 mol 40 mol 75 mol 

Geur 
Emissie 51.489 Ou E I s 223.546 Ou E I s 178078 Ou E I s 
Maximale geurbelasting (excl. waning bij veehouderij) 3,820u E I m3 12,04 Ou E I m3 7,67 Ou E I m3 

Maximaal toelaatbaar in buitengebied 14,0 Ou EI m3 14,0 Ou E I m3 14,OOu E I m3 

Afstand waning veehouderij -1e emissiepunt 133 meter 121 meter 232 meter 
Minimaal benodiQde afstand 50 meter 50 meter 50 meter 
Afstand gevel stal - geurgevoelig object > 25 meter > 25 meter > 25 meter 
Piekemissies 0 - -

Fijn stof 
BiJdrage verkeer aan jaargemiddelde concentratie < 0,2 ~g I m3 0,2 ~g I m3 O,2).Jg I m3 

JaarQemiddelde concentratie 36 I-Ig I m3 291-1g I m3 321-1g I m3 

Overschrijding daggemiddelde concentratie 81 dagen I jaar 39 dagen I jaar 59 dagen I jaar 
Piekemissies - -- --

Bodem en water 
Eutrofiering 0 0 0 
Verontreiniging 0 0 0 
Jaarlijksegrondwateronttrekking 1200 m3 15.000 m3 12.100 m3 

Regenwaterafvoer 0 + + 
Verdroging 0 0 0 
Thermische verontreiniging 0 0 0 
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Referentie Voorkeurs- MMA 
situatie alternatief 

Geluid 
LangtUdgemiddeld geluidsniveau dag I norm 40 dB(A) 34 dB(A) 33 dB(A) 
Langtijdgemiddeld geluidsniveau avond I norm 34 dB(A) 34 dB(A) 22 dB(A) 
Langtijdgemiddeld geluidsniveau nacht I norm 24 dB(A) 29 dB(A) 29 dB(A) 
Maximale geluidsniveau dag I norm 53 dB(A) 54 dB(A) 54 dB(A) 
Maximale geluidsniveau avond I norm n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
Maximale geluidsniveau nacht I norm n.v.t. 54 dB(A) 54 dB(A) 
Indirecte hinder wegverkeer dag I grenswaarde 44 dB(A) 46 dB(A) 46 dB(A) 
Indirecte hinder wegverkeer avond / grenswaarde n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
Indirecte hinder wegverkeer nacht / grenswaarde n.v.t. 41 dB(A) 41 dB(A) 
Aantal dagen dat incidentele situaties voorkomen 11 dagen 12 dagen 12 dagen 

Verkeer 
Bewegingen 0 -- -
Veiligheid 0 0 0 

Landschap 
Bebouwing 0 - -
In passing 0 0 0 

Levende natuur 
Soorten 0 0 0 

Calamiteiten 
Luchtwassers n.v.t. - -
Stroomuitval 0 0 0 
Veewetziekte - . . 

Brand . - -
Bijproducten 0 0 0 

Energie 
Propaangasverbruik totaal per jaar 45.000 liter n.v.t. n.v.t. 
Huisbrandolie n.v.t. 185.000 liter 61.000 
Elektraverbruik totaal per jaar 0,0 665.000 kWh 554.000 kWh 
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Hierna voigt een korte verklaring van de hiervoor toegewezen kwalitatieve scores. De kwantitatieve scores 
spreken voor zich. 

Ammoniak / piekemissies 
Van piekemissies ten aanzien van ammoniak is nagenoeg geen sprake. Enkel op momenten dat de 
luchtwassers (toegepast bij VKA en MMA) stilstaan voor onderhoud treedt ongewassen lucht in de 
buitenlucht. 

Geur / piekemissies 
Van piekemissies ten aanzien van geur is nagenoeg geen sprake. Enkel op momenten dat de luchtwassers 
(toegepast bij VKA en MMA) stilstaan voor onderhoud treedt ongewassen lucht in de buitenlucht. 

Fijn stof / piekemissie 
Bij het lossen van voer komt (fijn) stof vrij. De hoeveelheid is gering en doordoor verwaarloosbaar. Van 
piekemissies ten aanzien van fijn stof is tevens sprake op momenten dat de luchtwassers (toegepast bij VKA 
en MMA) stilstaan voor onderhoud. Dan treedt ongewassen lucht in de buitenlucht. 

Badem en water / Eutrofiering 
Hiervan is bij geen van de alternatieven sprake. 

Bodem en water / Verontreiniging 
Hiervan is bij geen van de alternatieven sprake. 

Bodem en water / Regenwaterafvaer 
Bij het VKA en MMA wordt een infiltratievoorziening achter de stallen gecreeerd, zodat hemelwater in het 
gebied blijft. In de huidige situatie komt hemelwater deels in een doorgaande sloot terecht. 

Bodem en water / Verdroging 
Hiervan is bij geen van de alternatieven sprake. 

Badem en water / Thermische verontreiniging 
De toe passing van bodemwarmtewisselaars resulteert bij het MMA niet in thermische verontreiniging van de 
ondergrond. 

Verkeer / bewegingen 
Met de toename van het aantal dieren neemt het aantal transportbewegingen ten opzichte van de 
referentiesituatie toe. Het aantal verkeersbewegingen is bij het MMA net iets lager dan bij het VKA, dit 
vanwege de geringere hoeveelheid spuiwater die ontstaat. 

Verkeer / veiligheid 
Bereikbaarheid van het bedrijf is zodanig, dat bij geen van de alternatieven sprake is van onveilige situaties. 

Landschap / bebouwing 
Het bebouwde oppervlak neemt toe door het voorkeursaltematief en het MMA. Er zit geen verschil tussen 
beide alternatieven. 

Landschap / inpassing 
Er wordt bij het voorkeursaltematief en het MMA gestreefd naar een optimale landschappelijke inpassing 
door de aanleg van een brede groenstrook en een berkenrij. 

Levende natuur / soorten 
Ondanks de toename van bebouwing worden soorten niet negatief be'invloed door het voorkeursalternatief en 
het MMA. 
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Calamiteiten / /uchtwassers 
Bij het VKA en het MMA wordt de ventilatielucht gewassen. Hiervoor wordt zwavetzuur toegepast. Dit KAN 
resulteren in onveilige situaties, echter door een juiste installatie en een goede naleving van de voorschriften 
is hiervan nauwelijks sprake. 

Calamiteiten / stroomuitval 
Op momenten van stroomuitval treedt bij aile alternatieven een noodstroomaggregaat in werking. Deze 
voorkomt problemen. 

Calamiteiten / veewetzlekte 
Bij uitbraak van een veewetziekte met een vervoersverbod tot gevolg kunnen bij aile altematieven problemen 
ontstaan. 

Calamiteiten / brand 
Brand levert bij aile alternatieven risico's op voo.r de aanwezige dieren. 

Ca/amiteiten I bijproducten 
Bij aile altematieven wordt brijvoedering toegepast. Explosiegevaar door vergisting is niet aannemelijk. 
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Leemten in informatie 

Hieronder voigt een uiteenzetling van de van toepassing zijnde aspecten, die niet volledig duidelijk zijn. Oit 
betreffen vooral die aspecten die in de verdere besluitvorming een rol spelen. 

• De toelaatbaarheid van de ammoniakemissie hangt af van de ligging van het bedrijf ten opzichte van zeer 
kwetsbare gebieden. De zeer kwetsbare gebieden moeten worden aangewezen door de provincie. In Noord 
Brabant is dit nog niet gebeurd. Hierom wordt elk voor verzuring gevoelig gebied gelegen binnen de 
ecologische hoofdstructuur (lees: elk kwetsbaar gebied) als zeer kwetsbaar beschouwd. Op dit moment is niet 
bekend of de dichtst bijgelegen kwetsbare gebieden worden aangewezen als zeer kwetsbaar. Omdat in dit 
MER de toelaatbaarheid van de ammoniakdepositie op dit gebied is beschreven, is het geen probleem dat 
besluitvorming over de zeer kwetsbare gebieden nog niet heeft plaats gevonden. 

• Uit bekend onderzoek naar reductiepercentages van fijn stof bij luchtwassers voigt een percentage van 90%. 
Door lopend onderzoek is twijfelachtig geworden of de reductie wei op dit niveau zit. Zoals het nu lijkt ligt een 
reductie van 70% dichter bij de werkelijkheid. Oit percentage is ook gehanteerd in de berekeningen. 

• Momenteel ligt het vastgestelde plan ter goedkeuring bij Gedeputeerde Staten van de provincie Noord 
Brabant. Verwachting is dat het goedkeuringsbesluit in het laatste kwartaal van 2007 komt. Mocht 
goedkeuring aan het plan of aan het bouwperceel worden onthouden, dan blijft het bestemmingsplan 
'Herziening buitengebied 1984' van toepassing. Het hierin opgenomen bouwperceel biedt onvoldoende ruimte 
om de plannen te realiseren. In dat geval zal bekeken worden hoe te handelen. Dit is uiteraard afhankelijk van 
de reden van eventuele onthouding van goedkeuring. 

• Door de gemeenteraden van Landert en Mill en St. Hubert is een aanhoudingsbesluit genomen in relatie tot 
de Wet geurhinder en veehouderij. Vooralsnog is niet duidelijk of middels een verordening gewijzigde normen 
voor de geurbelasting gaan gelden. Omdat enkele geurgevoelige objecten gelegen binnen de 
gemeentegrenzen van Landert en Mill en St. Hubert in de nabijheid van de projectlocatie liggen, kan een 
eventuele verordening invloed hebben op de vergunbaarheid van het initiatief. Wordt de verordening van 
kracht v66r het moment van definitief beschikken op de aanvraag, dan moeten de eventuele gewijzigde 
normen worden gehanteerd. 
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Evaluatie 

Door de provincie Noord Brabant zal na realisenng van het voorkeursalternatief een evaluatieonderzoek moeten 
worden verricht om de voorspelde effecten met de daadwerkelijke optredende effecten te kunnen vergelijken en 
zo nodig aanvullende mitigerende maatregelen treffen. 

Vee I effecten kunnen met redelijke grote zekerheid worden voorspeld. Er zijn niet veel leemten in informatie. 
Belangrijkste aspect bij het evaluatieonderzoek is dus controle en hand having. Houdt initiatiefnemer zich aan de 
voorschriften behorende bij de milieuvergunning? 

Belangrijke effecten in het geheel zijn de ammoniakemissie, geuremissie en emissie van fijn stof. Deze worden 
naast het aantal dieren bepaald door het stalsysteem. Van be lang is dus dat er wordt bekeken of de beschreven 
techniek ook zodanig worden gerealiseerd en gebruikt. Middels het beschikbare managementsysteem of de 
financiele administratie kan eenvoudig op het aanwezige aantal dieren worden gecontroleerd. Uiteraard kan er 
ook geteld worden in de stal. 

Tevens van belang is de geluidsemissie veroorzaakt door de inrichting van initiatiefnemer. Deze wordt mede 
bepaald door het aantal transportbewegingen van en naar de inrichting. De bewegingen zijn uiteraard nauwkeurig 
ingeschat, echter door veranderende wetgeving of omstandigheden kan dit toch (beperkt) wijzigen. Beoordeeld 
dient te worden of het bedrijf, ook in de toekomst, kan voldoen aan de normen geldend voor het landelijk gebied. 
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Woordenlijst 

Achtergronddepositie 
Totale ammoniakdepositie in een bepaald gebied, afkomstig van de veehouderijen gezamenlijk. 

Ammoniakdepositie 
Depositie van potentieel zuur, afkomstig van ammoniak, gemeten in mol per hectare per jaar. 

Ammoniakemissie 
Emissie van potentieel zuur, afkomstig van ammoniak, gemeten in kilogram per jaar. 

Bestemmingsplan 
Een gemeentelijk plan voor een deel van de gemeente en bindend voor de burgers, waarin de ruimtelijke 
inrichting in voorschriften en op een plankaart is vastgelegd. 

Bouwperceel 
In bestemmingsplan vastgelegd vlak, waarbinnen een bedrijf met in achtneming van de 'spelregels' gebouwen 
kan oprichten. 

Dierverblijf 
Ruimte waarbinnen dieren worden gehouden. 

Emissiepunt 
Punt waar de stallucht in de buitenlucht treedt. 

Eutrofiering 
Vermesting: een overmaat aan voedingsstoffen in de bodem waardoor niet aileen de bodem, maar ook het 
oppervlaktewater, het bodemwater en het grondwater te voedselrijk wordt. 

Fijn stof 
Stofdeeltjes met een aerodynamische diameter kleiner van 10 J,Jm. 

Gridcel 
Gebied liggend in een blok van vijf bij vijf kilometer. 

Geurgevoelig object 
Gebouw bestemd voor en blijkens aard, indeling en inrichting geschikt om te worden gebruikt voor menselijk 
wonen of menselijk verblijf en die daarvoor permanent of een daarmee vergelijkbare wijze van gebruik, wordt 
gebruikt. 

Habitat 
Leefgebied van bepaalde soort(en). 

IPPC-richtlijn 
Richtlijn 96/61/EG van de Raad van 24 september 1996 inzake de ge'integreerde preventie en bestrijding van 
verontreiniging, PbEG L257. 

Indirecte hinder 
De nadelige gevolgen voor het milieu, veroorzaakt door activiteiten die, hoewel plaatsvindend buiten het terrein van 
de inrichting, aan de inrichting zijn toe te rekenen. 
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Langtijdgerniddelde geluidsniveau 
Het berekende geluidsniveau per etmaalperiode, waarbij rekening wordt gehouden met de afzonderlijke 
geluidsbijdragen tijdens de verschillende bedrijfstoestanden, alsmede het karakter van het geluid en de variaties 
van het immissieniveau als gevolg van verschillende weersomstandigheden. 

Maxirnale geluidsniveau 
Kortstondig optredende geluiden, gebaseerd op de hoogste aflezing. 

Milieu-effectrapportage 
Een wettelijk vereist rapport waarin, voordat een bepaald project wordt uitgevoerd, de gevolgen (effecten) voor 
het milieu worden berekend en beschreven. 

Verdroging 
Door omstandigheden worden bepaalde delen van Nederland steeds droger en soms zelfs te droog. 
Omstandigheden kunnen bijvoorbeeld zijn het toenemende waterverbruik in de landbouw en huishoudens en de 
verlaging van de grondwaterstand in bepaalde gebieden. 

Verrnesting 
Een overmaat aan voedingsstoffen in de bodem waardoor niet aileen de bodem, maar ook het oppervlaktewater, 
het bodemwater en het grondwater te voedselrijk wordt. 

Verzuring 
Het zuurder worden van bodem en water, vooral door verzurende stoffen afkomstig van landbouw, industrie, 
elektriciteitscentrales en verkeer. 

Gespeende biggen 
Varkens tot circa 23 kg welke niet meer bij de moederzeug Iiggen. 

Kraarnzeugen 
Varkens van circa 1 week voor werpen tot circa 3-4 weken na werpen met jongen. 

Guste en dragende zeugen 
Varkens waarvan de jongen gespeend zijn of varkens welke drachtig zijn . 

Opfokzeugen 
Varkens die worden gehouden voor de fokkerij van circa 23 kg tot 120 kg en welke nog niet drachtig zijn. 

Seren 
Mannelijke varkens die worden gehouden voor de reproductie. 

Vleesvarkens 
Varkens die worden gehouden voor de vleesproductie van circa 23 kg tot 120 kg. 

Zeer kwetsbaar gebied 
Kwetsbare gebieden die vanwege kwaliteit en omvang door provincie zijn aangewezen. Zolang hieromtrent geen 
besluitvorming heeft plaats gevonden, dient elk kwetsbaar gebied als zeer kwetsbaar te worden beschouwd. 
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Lijst van gebruikte afkortingen 

BAT 

BBT 

BREF-documenten 

Commissie MER 

EHS 

IAV 

IPPC 

kg 

kWh 

LNV 

m 

MER 

MMA 

MNP 

NH3 

ou E 

POP 

RAV 
RIVM 

s 

UAV 

VROM 

VVGG 

WAV 

Wgv 

WRO 

WVO 

best available techniques 

best beschikbare technieken 

best available techniques reference documenten 

commissie voor de milieu-effectrapportage 

ecologische hoofdstructuur 

interimwet ammoniak en veehouderij 

integrated pollution prevention and control 

kilogram 

kilowatt-uur 

Ministerie van landbouw natuur en voedselkwaliteit 

meter 

milieu-effectrapport 

meest milieuvriendelijk alternatief 

Milieu- en Natuurplanbureau 

ammoniak 

Europese odour units 

provinciaal omgevingsplan 

regeling ammoniak en veehouderij 

rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu 

seconde 

Uitvoeringsregeling ammoniak en veehouderij 

ministerie van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu 

voor verzuring gevoelig gebied 

wet ammoniak en veehouderij 

wet geurhinder en veehouderij 

wet op de ruimtelijke ordening 

wet verontreiniging oppervlaktewateren 
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Bijlage A Situering bedrijf 
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Bijlage B Ligging (zeer) kwetsbaar gebied 

Op onderstaande kaart zijn de kwetsbare gebieden in de omgeving weergegeven (groen). 
Tevens is de zone van 250 meter rondom deze gebieden aangegeven (horizontaal gearceerd) . 
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Bijlage C Kaart Streekplan 

Rulmtelijke hoofdstructuur 

LEGENDA 

Grens regionale natuur- en landschapseenheid (RNLE) 

Indicatie robuuste verbinding 

GROENE HOOFDSTRUCTUUR 

GHS-natuur 

Ecologische verbindingszone 

GHS-Iandbouw 

AGRARiSCHE HOOFDSTRUCTUUR 

AHS-Iandschap 

AHS-Iandbouw: 

Glastuinbouw - vestigingsgebied 

Glastuinbouw - mogelijk doorgroeigebied 

Glasboomteeltgebied 

Zoekgebied veeverdichtingsgebieden 

AHS-overig 
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GHS-NATUUR Naruurparel -Overlg bos· en naruurgebied 

GHS.[ANDBOUW leefgebierl kwetsbare soorten 

leefge.e<I slruweelvoge. 

Naluurontwikkelingsgebied 
--

AH5-LANDSCHAP Leefgebietl dassen 

Waterpotentiegebie<i 

RNlE-landschapsdeel 

AHS-LANDBOUW 

Aardkundig waardevolgebied , .... , 
-\,.--_ ...... . 

Openheid E • I • 
Rivierbe<l 

Zoekgebied l'ivier'ierruiming 

Zoekgebied reglona!e waterberging 



Bijlage D Kaart reconstructieplan 

Legendo 

Integrale 1I:onering (planalogische doorweric::ing) 
Extensivcringsgebied 

Natuur 

Overig 

Lan dbouwo ntwikkelingsgebied 

I Primair 

Prim air, aondochtsgebied voor struweelvogels / dossen 

Secundair 

Verwevingsgebied 

Stedelijk gebied (geen integrale zonering) 



Bijlage E BouWperceef 

Achtereenvolgens zijn opgenomen: 

• Bouwperceel bestemmingsplan 'Buitengebied 2006' 
• Bouwperceel bestemmingsplan 'herziening buitengebied 1984' 



Bouwperceel bestemmingsplan 'Buitengebied 2006' 
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bouwperceel bestemmingsplan 'herziening buitengebied 1984' 



Bijlage F Duurzaamheid locatie 

Locatie Voorpeel5 is gelegen in de Agrarische Hoofdstructuur met de aanduiding Landschap. Het gebied is 
aangeduid als leefgebied voor de das. 

Van toepassing zijnde randvoorwaarden worden genoemd en behandeld. 

• Locatie mag geen burcht en geen specifiek foerageergebied nadelig be"invloeden. 
Op de projectlocatie of direct er nabij is geen dassenburcht gelegen. 
Het voorkeursaltematief en het MMA zijn gesitueerd op het huidige bouwperceel (waar momenteel 
reeds gebouwen staan en op een perceel akkerbouwgrond. Door landschappelijk inpassing (aanleg 
groenstrook met struweelbeplanting en opgaande bomen) wordt het foerageergebied van de das 
versterkt. 

• Het totaal aan groenstructuren en waardevolle landschapselementen binnen het desbetreffende 
leefgebied dient gelijk te blijven. 
Achter de bestaande stallen is een kleine bomenrij aanwezig (populieren) welke geen landschappelijke 
en hoge ecologische waarde heeft. Deze bomen zullen worden gekapt om de nieuwbouw te kunnen 
realiseren. De nieuwbouw wordt middels aanplant landschappelijk ingepast. 

• Bij uitbreiding dient een groene inpassing van het bouwblok plaats te vinden. 
Na concretisering van het voorkeursalternatief zal er een ruime groenstrook aan de westzijde plaats 
vinden en wordt er een rij berkenbomen ingeplant aan de oostzijde (opzet is tot stand gekomen in 
overleg met de gemeente Uden). Dit biedt foerageermogelijkheden voor de das. 

• In kernrandzones (250 meter rondom de kern) zijn duurzame locaties niet toegestaan. 
Locatie bevindt zich niet in de nabijheid van bebouwde kom. 

• Ontwikkeling moet pass en binnen wet- en regelgeving voor stank. 
Met het programma V-Stacks Vergunning is een geurberekening uitgevoerd voor de gewenste 
ontwikkelingen. Geconcludeerd kan worden dat zowel het Voorkeursalternatief als het MMA 
geurtechnisch acceptabel zijn. 

• In een zone van 250 meter rondom de zeer kwetsbare bos- en natuurgebieden zijn duurzame 
locaties niet mogelijk. 
Kwetsbare gebieden bevinden zich niet binnen een afstand van 250 meter vanaf de bedrijfsgebouwen. 

• Ontwikkeling moet passen binnen de wet en regelgeving voor ammoniak. 
Het initiatief voldoet aan het gestelde in de WAV en IPPC-richtlijn. De nieuw te bouwen stallen zijn SST. 

• De breedte en de inrichting van de ecologische verbindingszone dient gehandhaafd te worden. 
Ten noorden van de locatie bevindt zich het Duits Lijntje. Deze voorrnalige spoorlijn is aangewezen als 
ecologische verbindingszone. Het bedrijf komt niet korter bij deze verbindingszone. Uitbreiding is in 
zuidelijke richting gepland. 



• In cultuurhistorisch waardevolle gebieden zijn duurzame locaties in principe niet mogelijk, tenzij 
wordt aangetoond dat uitbreiding van bestaande bedrijven de waarden niet aantasten. 
Oit is hier niet van toepassing. 

• In aangewezen open gebieden dient de openheid gehandhaafd te blijven. 
Oit is hier niet van toepassing. 

• In een gebied met hoge of middelhoge archeologische verwachtingswaarde dienen door middel 
van vooronderzoek de archeologische waarden in beeld te worden gebracht. 
Uit de indicatieve kaart voor archeologische waarden voigt dat de trefkans voor archeologische waarden 
laag is. Vooronderzoek is derhalve niet noodzakelijk. 

• Aardkundig waardevolle gebieden dienen behouden te blijven. 
Oit is hier niet van toepassing. 

• In grondwaterbeschermingsgebieden mogen de risico's voor het grondwater niet toenemen. 
Oit is hier niet van toepassing. 

• Geschiktheid van zoekgebied voor regionale waterberging dient niet verloren te gaan. 
Oit is hier niet van toepassing. 

• Geschiktheid voor zoekgebied voor rivierverruiming dient niet verloren te gaan. 
Oit is hier niet van toepassing. 

• Er mag geen sprake zijn van potentieel natte gebieden. 
Oit is hier niet van toepassing. 

• Binnen varkensvrije zones zijn duurzame locaties niet mogelijk. 
Varkensvrije zones worden niet ontwikkeld in Nederland. Oit is hier dus niet van toepassing. 

• Ontwikkeling van agrarisch bedrijf mag niet leiden tot directe hinder richting andere functies. 
Denk hierbij aan directe ammoniakschade op boomkwekerijen of stofhinder richting de 
glastuinbouw. 
In nabijheid bevinden zich geen functies die negatief be"invloed worden door de aanwezigheid van het 
bedrijf. 

• Duurzame locaties moeten passen binnen de doelstellingen van de reconstructiezonering. 
Locatie is gelegen in het verwevingsgebied. Aldaar worden duurzame locaties mogelijk geacht, mits er 
aan de voorwaarden wordt voldaan. 

• Bij de beoordeling van duurzame locaties dient rekening te worden gehouden met de 
toekomstige geplande en vastgestelde ontwikkeling van andere functies. 
Momenteel zijn er geen ontwikkelingen in de omgeving bekend. 



Bijlage G Referentiesituatie 

Ammoniakemissie 

Oiercategorie Rav-code Aantal dieren Ammoniakemissie 
Kg NH3fplaats Totaal kg NH3 

Gespeende biggen 01.1.16.1 917 0,6 550,2 
Kraamzeugen 01.2.18 78 8,3 647,4 
Guste en dragende zeugen 01.3.14 200 4,2 840,0 
Oekberen o 2.5 3 5,5 16,5 
Vleesvarkens 03.4.1 1.632 2,5 4.080,0 
Opfokzeugen 03.4.1 36 2,5 90,0 

Totaal 6224,1 

Oepositie volgens UAV 

Ouits lijntje Gebied Zuid 
Afstand emissiepunt - eerste zeer kwetsbare gebied 273 meter 430 meter 
Omrekennorm 0,127 0,0498 
Oepositie 790 mol N/ha/jaar 310 mol N/ha/jaar 

Oepositie volgens AAgro·stacks 

Volgnr. Bron X-coord. V-coord. Hoogte Gem.geb. hoogte Oiam. Uittr. snelheid Emissie 
1 Stal1 178409 409030 3,5 3,5 0,5 4,00 3365 
2 Stal2 178368 409039 3,2 3,5 0,5 4,00 2859 

Stal1 Code Type Aantal Emissie Totaal 
03.4.1 Vleesvarkens 1250 2.5 3125 
01.1.15.1 Gespeende Biggen 400 0.6 240 

Stal2 Code Type Aantal Emissie Totaal 
01 .2.17 Kraamzeugen 78 8.3 647.4 
01.3.12 Guste en Dragende Z 200 4.2 840 
D 3.4.1 Vleesvarkens 382 2.5 955 
01.1.15.1 Gespeende Blggen 517 0.6 310.2 
02.4 Oekberen 3 5.5 16.5 
03.4.1 Opfokzeugen 36 2.5 90 



Voignummer 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

414000 
413495 
412990 
412485 
411980 
411475 
410970 
410465 
409960 
409455 
408949 
408444 
407939 
407434 
406929 
406424 
405919 
405414 
404909 
404404 

WGG 
Duits lijnlje 1 
Duits lijnlje 2 
Duits lijntje 3 
Duits lijnlje 4 
Duits lijnlje 5 
Duits lijntje 6 
Duits lijntje 7 
Zuidelijk gebied 1 
Zuidelijk gebied 2 
ZUidelijk gebied 3 
Zuideliik gebied 4 
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X coordinaat Y coordinaat Depositie 
178315 409371 183,26 
178422 409404 221,59 
178522 409434 204,90 
178315 409381 174,78 
178422 409394 233,27 
178358 409386 203,26 
178325 409376 185,76 
178145 408593 86,41 
178138 408572 80,02 
178097 408578 67,81 
178 105 408557 73,16 
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Geuremissie 

Diercategorie Rav-code Aantal dieren Geuremissie 
ou E/sec/dier T olaal ou E/sec 

Gespeende biggen o 1.1.16.1 917 7,8 7.152,6 
Kraamzeugen 01.2.18 78 27,9 2.176,2 
Guste en dragende zeugen 01.3.14 200 18,7 3.740,0 
Dekberen 02.5 3 18,7 56,1 
Vleesvarkens 03.4.1 1.632 23,0 37.536,0 
Opfokzeugen 03.4.1 36 23,0 828,0 

Totaal 51.488,9 

Geurhinder 

Volgnr. Bran X-coord. V-coord. EP Hoogle Gem.geb. hoogte EP Diam. EP Uittr. snelh. E-Aanvraag 
1 Stal1 178409 408030 3,5 3,5 0,5 4,00 31870 
2 Sial 2 178368 408039 3,1 3,5 0,5 4,00 19619 

Voignummer Geurgev. locatie X-coordinaal Y-coordinaal Geurnorm Geurbelasting 
3 Voorpeel2 • 178615 409107 n.v.!. n.v.!. 
4 Voorpeel1 • 178233 409071 n.v.!. nov.!. 
5 Voorpeel3 • 178232 409099 nov.!. nov.!. 
6 Peelweg 30' 178990 408881 n.v.!. nov.!. 
7 Peelweg 28 178785 409464 14,00 3,74 
8 Peelweg 24 178582 409545 14,00 3,82 
9 Peelweg 35 178948 409412 14,00 2,73 
10 Peelweg 35 a 178972 409314 14,00 2,83 
11 Peelweg 37 178981 409254 14,00 2,95 
12 Peelweg 37 a 179022 409129 14,00 2,89 

409800 
Braks Odili.peel refer.ntle 

409600 

:i 
~ 

~ 409400 

Y • ~ 
409200 

~ :i ~ 
~ 

409000 

~ 
408800 

178200 178400 178600 178800 179000 179200 

X 

. Waning beharende bij andere veehauderij. Hiervaar geldt een vaste afstand van minimaal 50 meter • 
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Bijlage H Voorkeursarternatief 

Ammoniakemissie 

Diercategorie Rav-code Aantal dieren Ammoniakemissie 
Kg NH3/plaats Totaal kg NH3 

Gespeende biggen D 1.1.14.2 5.400 0,04 216,0 
Kraamzeugen D 1.2.15 288 0,42 121,0 
Guste en dragende zeugen D 1.3.11 1.238 0,21 260,0 
Dekberen D 2.3 4 0,28 1,1 
Opfokzeugen D 3.2.14.2 480 0,18 86,4 
Vleesvarkens D 3.2.14.2 600 0,18 108,0 
Vleesvarkens D 3.2.14.2 9.600 0,18 1.728,0 

Totaal 2.520,5 

Oepositie vorgens UAV 

Duits lijntje Gebied Zuid 
Afstand emissiepunt - eerste zeer kwetsbare gebied 352 meter 421 meter 
Omrekennorm 0,0733 0,0520 
Depositie 185 mol N/ha/jaar 131 mol N/ha/jaar 

Oepositie vorgens AAgro-stacks 

Volgnr. Bron X-coord. V-coord. Hoogte Gem.geb. hoogte Diam. Uittr. snelheid Emissie 
1 Stal B en D 178393 409000 6,0 6,9 5,2 4,00 1592 
2 Stal C en E 178345 408992 6,0 5,1 4,1 4,00 929 

Stal Ben D Code Type Aantal Emissie Totaal 
1 D 1.2.15 Kraamzeugen 288 0.42 120.96 
2 D 1.3.1 1 Guste en Dragende Z 1238 0.21 259.98 
3 D 2.3 Dekberen 4 0.28 1.12 
4 D 3.2.14.2 Vleesvarkens 6720 0.18 1209.6 

SIal C en E Code Type Aanlal Emissie Totaal 
1 D 1.1 .14.2 Gespeende Biggen 5400 0.04 216 
2 D 3.2.14.2 Vleesvarkens 600 0.18 108 
3 D 3.2.14.2 Vleesvarkens 3360 0.18 604.8 



Voignummer 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

414000 
413495 
412990 
412485 
411980 
411475 
410970 
410465 
409960 
409455 
408949 
408444 
407939 
407434 
406929 
406424 
405919 
405414 
404909 
404404 

Naam 
Duits lijntje 1 
Duits lijntje 2 
Duits lijntje 3 
Duits lijntje 4 
Duits lijntje 5 
Duits lijntje 6 
Duits lijntje 7 
Z kwGebied 1 
Z kw gebied 2 
Z kw gebied 3 
Z kw gebied 4 
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X-coordinaat Y-coordinaat 
178315 409371 
178422 409404 
178522 409434 
178315 409381 
178422 409394 
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178145 408593 
178 138 408572 
178097 408578 
178105 408557 
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Geuremissie 

Diercategorie Rav-code Aantal dieren Geuremissie 
Ou E/sec/dier T otaal ou E/sec 

Gespeende biggen D 1.1 .14.2 5.400 5,5 29.700,0 
Kraamzeugen D 1.2.15 288 19,5 5.616,0 
Guste en dragende zeugen D 1.3.11 1.238 13,1 16.217,8 
Dekberen D 2.3 4 16,1 64,4 
Opfokzeugen D 3.2.14.2 480 16,1 7.728,0 
Vleesvarkens D 3.2.14.2 600 16,1 9.660,0 
Vleesvarkens D 3.2.14.2 9.600 16,1 154.560,0 

Totaal 223.546,2 

Geurhinder 

Volgnr. Bran X-coord. V-coord. EP Hoogte Gem.geb. hoogte EP Diam. EP Uittr. snelh.' E-Aanvraag 
1 Stal Ben D 178393 409000 6,0 6,9 5,2 4,00 130090 
2 Stal C en E 178345 408992 6,0 5,1 4,1 4,00 93456 

Voignummer Geurgev. locatie X-coordinaat Y-coordinaat Geurnorm Geurbelasting 
3 Voorpeel2 2 178615 409107 n.v.t. n.v.t. 
4 Voorpeel1 2 178233 409071 n.v.t. n.v.t. 
5 Voorpeel3 2 178232 409099 n.v.t. n.v.t. 
6 Peelweg 30 2 178990 408881 n.v.t. n.v.t. 
7 Peelweg 28 178785 409464 14,00 11}8 
8 Peelweg 24 178582 409545 14,00 12,04 
9 Peelweg 35 178948 409412 14,00 7,96 
10 Peelweg 35 a 178972 409314 14,00 8,40 
11 Peelweg 37 178981 409254 14,00 8,40 
12 Peelweg 37 a 179022 409129 14,00 8.32 

~09800 

Braks Odlllape.1 Voorkeurs altematlef 

~09600 

:i 
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~ 
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~ 

3 ~ 

408800 4----+---+---+----+------< 
178200 178400 178600 178800 179000 179200 

x 

, Uitlaat van de luchtwassers wordt met regelbare klep gesmoord zodat de luchtsnelheid van de uittredende lucht altijd 4 m/s bedraagt. 
2 Woning behorende bij andere veehouderij. Hiervoor geld! een vaste afstand van minimaal 50 meter 
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Groen labelnummer: BB 00.02.084 
S.cml~naal SIJchl'ng Groen Label 

~--

~it.il~ Toegakend up: 

Vervanlll nummer: 

Geldigheid vour hit spteem: 

Nllim vlln hit systeem: 

Diercltagorill: 

24 febru~ri 2000 

n.v.1. Toegekend up: n.v.!. 

Tot hcrroeping door het Bestuur van de St:chtillQ Groen Label 

Chemisch hJchtwassysteem 95% 

Vleesvarkens. kraamzeugen. guste en dragende 7.eugen. 
gespeende biggen en beren 

l(or1 ,... om Ie/'''IV''''} \,d" Ill't sM!_')ys'r~'1II 

Poslbus 70 
2280 AS Rilswijk 
lei 070 41d4700 
lax 070 4144702 

I'le "mmoni.kem.ssie wordt beperkt door de velltllat'elucht I. buh,odelen in ~"n chum'sctl lutht",aS>\'lile"nl. 0;1 .vsl.""1 best,ol uil verticaal 
g"I~."'sto olem<:men. waarover minimoal om de 2U mlnuten de aangezuurde was',loelstot gedurenda 1 mlnuut gesproeld wordr BI/ passage van de 
,.n!ilotir.lucht door het luelitwa""y.1eem wordt de .mmoniak afge.~ngon in de w.svfoP.istof. w.arna de gercioogdc venhl.tieillchl he! svsteem 
~e~aal M>ddels lOevoeglng van zwavellUur oa'i de w.svlocisIQf. wurtll corrlinll do anllnolliak omge",1 in een 10111. 

r '~I'II .I.m de IH/lloetollJ 

11 ChemlSch luchlWaSS\'lileem 
Eon chemISch IlIchrwa .. ysle.m k.n d. vcntil.'lCh,cht van een of moemere ~fdelingen behandelcn Op de s~"a~ctek~nina van het totale hcdrijf dient 
dil duid.lijk W wordell •• ngeyov"". 

2) Venlilatieluch! 
D. van elke .fdeling 'NilaNnOr do loo.'e emissiewaarde van krocit is. dient aile venl.loMlucht vIa het che'~lsch luc~lWassysteem de stal te verloren: 
b. till het oebruik vln e." cenlr .. 1 .!zuigkanaal moot het doorstrDcmopPoNlok van dir kan •• 1 r"nminsle 1 crW por m3 por lIur maximolo venlilatio· 

,"paclleit b<!dragen Vuort. moelon de door het Klilllaalplatfarm vaslg •• telde norme~ voor maximol" venlilatie in aeM worden genomen 
J) ReolSlraliti inst ~ urnQnten 

Tell behoeve vun de wek.liJ~se controle I"e b'll.ge 21. moel.n cen ur"nteller en een Reijkle walerpulsmcter wnrden •• ngebrachl [Je lIrenlelier is 
ncdig vo:tr het 'ogistrcrcn van do draaillren van de circulatiepomp. Door de WlJ[OM1r.ier wardt de h08veefheld 5pUlwater gerp.glstrp,p.rd ~ De16 
wrlan1en montor. r::ontlnLI worden gp.rr.gistree:n1 en Not vriJ toogankelijk warden opgeslOfjcn 

4~ Zutll'Opslag 
Oe i"houd Va" de opslau moet snel en Bceur.Ht kunncn wordull u!Qelel"n. 

51 Alva", 'pu;"".!"' 
Het spUlwater mag met worden afgevoerd raar een mestkeJder die In open verblnding staat met de dleren. Aanbevolen wordt 001 het spu,water atte 
~oer.n n08r Ben aparte ops:uQ wII.rin zieh geBn mest bevindl. 

fJ;;I,'II;I,wlll.:(f/t:btllll. 

H Conlnrm hOI monsternamc prolocoillie bijlagc 1) d,unt ell' hoff joar cen monstcr van hOi W35I'1.r'!f te wornon geoonIOn. Oc analvsereounalnn dienun 
~inncn de a3n~.govu" grenzen Ie liygen. Indiun do,o builD" de yr.nzen li9900 diunt do gobruikor onfoill/vcraneiur actic to onderllolllon. 
Manstem"m •. vervoe. nn analvse van het W.SWAmr en de r"I'1l0rl"ge dAalvan diee,," dllO! (,en STERINISTERLAB yr.clll1ilice"rde i"~telling Ie 
worden LJitgcvccrd 

2) Dour vervUI!irg va!! hut rlnerJJa~ke1lal UE' vunlilillil!lut:hl e~n hugere weerstand ondervindlm. OHI dl!Zf r~L1ell dil:!fl1 tll;~t lu:.;htWctssvsle~m tJlmilllaal elk. 
laor te worcen gerOllllgd. 

31 Er dienl een logboek te wordun bijgohnuden met betrekking lot enerlijds meting en. ondorhuud. analvseresultaten .an her wasw.rer en r.plredcnde 
sluring"n." al'de'llids de wek.lijkse co"lrolawerkla;,mnudun Ilie ~iilug. 21. 

4) Het r.hemi.eh l"c~lWassV5Ienm moor can amman'akvelVl'ldelln~sr.nd.m.nthebbg" v"n min lmaal95% 
51 [r dlent een onnorhoud.contracl en entl adviescontract Blgeslolen re 21jn mel de lever,nelOr.ln ~el onderholldsr.onrmr.. moe\ •• n j,orlikse conlrole 

ell ""delhoIiO vao hel h,chtwassysteom 2il" opge"o",e" Vourts 2iJlI '" dlt contlacl taken van de leve'anei., opgeromen. Bljlage 2 geel! ",formaM 
ov.r de sl.nd.ard,nhoud van hot! ondarhuud,contrect. Het adv,ascontlecl ~i.dt ,101ln blj .raYRn o',or de proCeSYO>lllllg van het luchlwassvsto.m. 

N,"'I'I~ IJlj/rJ"lll.'lhmlotr 

H Bij d~ vcrgunnil1gsiJnvruag Llienl hel dirnenslolieringsplan van het lu'~twass~'stcDm. conform het tD!:latings:;'f!rlil:catit fWlUHlJlt o"1d~r met"1 dt: re'"ti~ 
mr.1 hp.t allot,,1 rt!crcn run di~,c8t6Qorie hlijlct) cn het mn"!ltern~mr.f1rotC1col fr. wnrd(ln nvnrlr.gd. 

21 Hetmonsternameproto.ol en de bedlenlngshandlaitilng dienan op aan centrale pleats blJ de instollatie teworden bewaard. 
31 O. hestomminn von het spu'W3!.r van 1'.1 chemisc~ IlIchIWassvsteom mnol dllidelijk wo,den aangegeven O. StichfinQ Grmm Labol wij~1 ',"I 

bevaegd ge,ag. de luchtWasserpraducenVleveranci.' en de veryunninghouder er up dBI .erwl,der<119 en atzet "en ~et spclwater binnen de vtgerende 
reyelgevlng diane" plaats te vindan Oaarnaast dier,t de lucgtwasserplOduceo~lave .. nci8r de ve"-houdar hier explec:el Of' ta wijzen. 

4J [)e vergunnlngverlener ken vaorschrijven een rendementsmetillg van het chem'5th luchtwassysleem uitte voeren in de periode van 3 tot 9 m~.ndp.n 
nadat hat svsteem IS geIOstalleerd. Om op langare termil" net ammonlaKverwlfdenngsrenOemem van neT chemiseh luchtWassystsem aan te tone II kan 
de ver~U:lI""gveriencr voorSChrljllSn tot "et herhal.n van de rendernel1tsmeting. In b:llage 3 IS een beschnjvinu opgenomen vao de wijze waarop de 
rendementsm9l1ng moet worden uitgevoord 

~) C~emi9che iuchlwussystemorl wordan gekBflm@rkt door het vriikomiln V;1n spuiwater 4ln 2ldr3 encrgiev@rhruik door dl! vlmtj1ntoroll. 
6) Hot gchalta aan ammani"msulaat illl19t spuiwator moct minimaall.2 ",oIilit"' bedragen. 
7i Vuur de u~slay van 0" het amyaan met Iwa.el,uur lIl" tloor d. B,b.,dslnspecr,e en de COlnm:ssie Prevent,e van Rampen voor gellaarl'lke stoff.n 

richllij""n DpgesrDld fP·blad 134.4 un CPR'fichtlijn 15·1). Het niot nakoman ',an dow .ichlliinen kan c,"sti~" ongelukk"" 101 g.vDI~ hHbben. 
81 Oe aonvrager noemt dit chemisch luchtwassysteem "UniU·9S'. 
91 Dt! bt!sJiss;ny van het BestuuT is gellomcrt UIJ tJ~sis vall tum door !.!e aanvroyer overlcgd meetropporl Oe emisste bedraagt: 

it. Gospoolldc bigQtm 
· 0,11.1 kg f'lH~ por dilupiaats: per jitar btJ hlij!;Vu!::lirm m~1 malCimaal 0 35 m1 1[!crrllimte per [J ierpiaats: 

0,04 kg NH~ por dierplaats per jaar hi, hlllsvnstinfj mtH Rlp.er rt~n O,3!J m;' cr.!ruimCu pcr dicrplaats. 
Krnam7p.ugen 
0.42 itg Nil] per d'erplo"r. per !anr. 

" GuSlo en dra~ende ,allgen 
· 0,21 kg NH;! per di~q..Jlaa1s pl!T jil3' b'i indi'liduele hll'!.V'~st i nQ, 

0.21 kg NH, per di.rpl.ats por jaR' b'l oroepshIJisvestl"9. 
Oekb.rull 
0.26 kg NH, per d'erplaots per .ao,. 

e V1eesvarkens 
- O,t3 k(J NH3 ptH dit:rJ,Jlaats per Ula! bij hui~vcsliflg lIlet lIlaxintctal 0,8 m21ccfruHnte pel dttHphnlts; 
· 0.18 Ig Nil, per dm'rl"m, per Ion' h"I1L.isvesl'ng met Ineer dan 0.8 m' le.trlllmtg per di.rplnRt' 

10) De bovenvermelde biJlagen 1,2 en 3 zijn opgenomBn in de bijlagen banor.nde bij chemischl! l"chrw.s,y.lcml'1l. 

Tl'hr'IIIII,IL'rr 

Zie o"lmel;jde voor gel1 schelllat,seh ova'liciltvall hel chemiseh l"chtwassysteBIn en de ,nlog'olia van het ILCh!Wo,.~~stee'Tl in de stal 

Ib"~J'·'ir.ld!J11 !/j)fIr 

Uni·Q·FiilllltNIlBllonal B 11 te Meye!.lel. Q71 4661200 
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Sccretariaat SN:htifl\l Grocn Label 
BIJLAGEN BEHORENDE BIJ CHEMISCHE LUCHTWASSERS 
d.d. 15 juni 2000 (vervangt de bijlagen van 4 november 1999) 

BIJIAGE 1: MONSTERNAME PROTOCOL 

Postbus 70 
2280 AB Rilswijk 
tel. 070 ~144700 
fax 0704144702 

H.ct i!t essAntiA'i1 dat er Ron rp.pro~'*fmtatiof monster van ho1 in hlJf luchtwnssyMRflm 3anw87ige wn~wfltf!r wnrdf gO!'1ome-n Het waswafer diAnt op ria 
hlero"~.r aa"geQeven parameters te worden geanalyseerd En de all.lyseresunalen die"",, binnen ee" bepaalde bandbreedte te ~ggen , 

Mnll;.'r~III,UITt> pl.lift'i 

In de. Ini~in9 van de reci rculati~pnmp naBr de sproelers IS sen afTBoplint aanwezig von" het bemonstertln von het W!SWlJtl!f. 

1\':HI:ilt",tr,II/I.· 

De monSlername vindt plaets door in een emmer ooder het aitappunl circa 2 'Iter waswater op Ie vangen, Hieruit word! 100 mil!:hter 10 een 
monsterltes]. gebracht De analyse dien! binn.n 48 IIU' tP. worden uitgevoerd, 

.1r,lf,.·"j· 
Het waswater dien! in een laboratorium met STfRLAB erkeorring volgens daartoe gaschikta nOflOen te wordon onderloch! op pf/, ammonium 
INH,·NI. en s~lf8at (S041 ), Het gehalt9 aan ammonillmsu~aat IS svsteem afhankelijk 

component 

Ofl rffll<wlwf,jA:C' ",s{1,-'clle 

resulteat 

ofwijking ,,0,5 pH eenheid 
afwijking > 0,5 en " 1 pH ccnheid 
afwi)klng > 1 pH eenheid 
afwijking " 10% 
afwijking" 10% en < 20% 
Rfwijking ,,20% 

actla gebruiker'Ieverancier 

geen acti. 
aandachtspunc 
reparatlelondBrhoud 
geen aetie 
aandaehtspunt 
reparetie/onderhoud 

Degen~ d,e d. monsters neeml controleert hel spuideillol en de werkinu van de recirculatrepomp, In d~t kftder worden de standen van do 
IIrentelier en de watermeter afgelezen en ge,egislre.rd. Gecorttroleerrt moe! wordon of het spuiwaterd.bie! DverBanko",! m,-! de door de 
Icvoraneier opgegeven wa.rd •. 
Voorts moet hetzullrverbruik worden vas1gesteld, Oil verbruik moet vnDr wat belrett de orde oao grDolle DveraUllko""m 'Iet de ge.chene 
ammonrakemissie over de afgelopen periode, 
Indran blijkt dut de gameten WHurden niet IIggen belli an do aanaegeven range (zia bijlage 21 moet de veellDuder samen mel de 'everancler act!e 
ondernamen om de werk,nn van hel chemlsch Iuclll\' usyst wn Ie optimaliseran, 
Ten behoeve van deze controle no9ten de volg8nd~ G guvans bi; hetluchtwassvsteem besehikbnar zi;n: 
a ~ ult;'pe: 
b, dlorbezotlrllG ove do QfgoloJ'lfn periodc, sinds cle '.",igl! irrspeclie lopley· on allev.rda:. en ."ntal dieren); 
c, ~oovulh~Qen von do l UlllVoorrn d, sinds vonge i"specll. (data, volume van het luur en pa<bonnenl; 
~. spUI¥.'III ~r~ p.hi"ll"Q" door do Inverallcier is 1I1gesteld, 

R,i$IJJMldql*. 

Ui1knmsten van de analyses mm~ta1 worden wUTlundcrt "811 du 'Veehoudr.r en de levmanciur. Bij de rapportage rnoe[(!n in iedcr Rcval de volgende 
~eQevp.o" worden vurmeld: 
n (fypelnllmmer van dP. '''chtw .... r: 
b. da1um van mDnstemamt!: 
c nDam. aOres en woonplaDts ~an 00 inrichring wa.r de IlIchtwDsser IS O"OIA"Ist: 
rf. mrrters1nnden van de urcntt'I'er en de spurwaler debietrne1p.r; 
e luurlJcrbruik; 
f. cvemue!o apm.r ingr.n. 
He! Intpoc IU 1~b1lJaIO"ufll beoordeelt de uilslagen van de waswatermonsters en meterstanden am vast t •• tollen or de. c~emisch& luchtw ... or 
op goed. \':jzo ho. galunc I.neerd, Over dele beoordaling dient laarll)ks te worden gerapporteerd, Eon beDard"ling van het janrlijkse 

r.hnlSgho ondo,houd en he logboek maken deer uit van deze jaarlilkse rapportage, Verzending van hel rapport mo.t plaatsvinden aan de 
ve.houder. de Icyeranei.· en de gemeenle W3Brlil de mrichting is golegen, 

BIJIAGE 2: STANOAARD DNDERHOUDSCON11lACT 

Het s:andaard ooderholldscontract diem minima. I de volgeode olemonten Ie boyott.n; 
1) Ini ;1" gnm".' por 18.. io do 1000orsooi I Bun underhulJdsbellrt uit Ie voeren . 
2) Wo~ 'lijksJl C olrol van do .cohoud~r op do vo!onnde p'JOlen' 

o pH VHn I\IlI VIas", erUt l'1O Ib~Dld m I fon Ie moe.p~pic r) ; 
b W4S 'JarnrdnblOI D ~nrd.linR over hot p.ltl<cl in" • un rna Grstand urenteller, volgens voorschfltt van de lev.rancierl: 
c spuiwatertlebiet Inoteren melerslan~ wtlterm.lor, volRQns voorschriltvan ~. lo.orantior); 
d. ventilatic {volgens voorschriftvan de leveranc,erl: 
e. zuurdasl!erinstaltatie (volgens voorschdft \fUn de le'IJerDncier); 
L luurvarhruilt 
[)n bnrrdbrood a vo. de w,'nm emi"gc~ on bl]boharondu aclios 711 " rn rondDrst nnde tabel weerR"geven. 

3) I".idu, tool r inigan v~ n hUllochtwlSS'jAtaem 1\'~ lgo r'" VOOlschtift vln de leve"ncier), 
4) H~l tnDgolijk mak. " van co"UOle dOOf de YI!i! ~o"r1e' I~n behoovu vIII de Itlverancier, 
51 In gelf.,1 d veebouder vorplicht wordt om Don f(Hldf:llll·p,",mcting ujl te l:uun votl ren mo!!! in het ouderhoudscuntract werden v41st"eli:ycl dc.t 11~ 

IlIVeran . r voor hel uiIVQcren 'I<ln deza nwl no vQ nIYJ()ordelij1< is. 



comrolepunt 

sproeibeeld * 

W6swlltcrdebiet 

draaiuren waswaterpomp 

spuiwaterdebiel •• 

drukva lover pakleet 

resultllllt 

goed 
suboptimaal 
slecht 
afwijking < , O".{, 
afwilking ". , 0% en < 20% 
afwijking ". 20% 
afwijkino < 5% 
afwijking ". 5% 
afwijking < 10% 
afwijking'" 10% 
afwijlcing < 20% 
afwijking ". 20% en < 40% 
afwijking > 40% 

- goed: sproeibeeld IS regelmBtlg en bestnlkt hel gehele oppervlak 

IIctie gebruikerflllverancier 

geen actie 
aandachtspunt 
reparatie/onderhoud 
geen IIctie 
aandachtspunt 
reparalie/onderhoud 
geen Betie 
vlHklaring vragen 
geen aelie 
reparatie/onderhoud 
geen aetie 
aandaehtspunt 
reparotie(onderhoud 

suboptima"l: sprooibellid is niol reoolmatig 01 beSlrijkllol circa 80% von het opporvlak 
slecht: sproeibeeld is niet regelma~g en bestriikt minder dan circD 80% van het oppervlak 
Spuiwaterdebio!. uitgedrukt in lil.r/j.or/di.rpl •• ls, bcdraay\: 
VAAKENS 
g"~pe.nrie biggen, leef,ulmte maxlm"al 0.35 m2 Der diarplaats 9 

- ggspaendc biggen, leef,uimte megr dan 0,35 m~ per dicrpl •• ls II 
- haBmlBugan 125 
- gusto en dragende zouuen 65 
· dekbereo 85 
• "'eesva,kens, Icelruimtc mftxim •• 1 0.8 012 pel diB'jllaal, 40 
· vlccsvarkens, leelruimte meer d,,. 0.8 m2 per riicrp ~aats 65 
f'lUIMV~~ 
- vle9skui~ens 0.1 
- vleeskU1kenoudc~dlercn 8.1 
- logklopen: voli.ro .n grnnrlh"':w.~li"g~sysl .. rnp.n 4.5 
· opfokdi.rcil V2n I.yross .. n: volior.· en glondhui,vcslingssyslcmcn 2,4 

BoY.nsla"nde debiclcn ?ijn bcrckcnd ap basis van d •• ",issl.laclolOll die ill 1999 geldsn yOor tradition.le slall.rl. 

De (esultotsn van de wekelijkse contrale maelen worden gereglstreerd In hotlagboek Afwilkmgen ton opzichto van hal monstername protocol at 
op andere wijzo opgomerkl door do v •• houd.r. bijvoorb •• rd in d. vcrm ven plols.ling loonemend. stankovDrl •• t, die duide" op drcigonde 
colamite.ten. mooten diract aan de l.verancier worden yemald Aile afwijkingen dlenen In hellagboek Ie worden opgenomen. Ook de incldentcle 
r~i",ging en cDntrolebeurt door de leverancier d,enll. worden v"lmold In hOI log bock, mel d"Hlbij de bevindingon. Bij de verplichling tDI 'lei 
uit'loeren van een ,endementsn'eliny moet de datum waerop dele metlnQ is ver"c~tln het logboek worden gereqislreard. 

BIJLAGE 3: R£NDEMENTSMETING 

De vergunningverlener ken voorschnjven een rendementsmeting van hel chemisch luchtwassvsteem uit Ie voeren. Deze beSlaa! uit een 
nalchemlsche bepairng von hUI arnmo",okgeha~e in zowel de venlilatielucht vaor de wasser als de ventilatielucht na de wasser. CDnform de 
VOOrschfitten van de NER dienl rlil 1o gebeuren gedurende dne maal een ~'Bting van een hait uur tijdens pHlkbelasting van de wasser !dit betekent 
VOD' do veahouderij ovardagl. H~I vcrwijderingsrcndement van ammonrak door het luchtwassysteem dient hierblj mmimaal het In de vergunning Wet 
Miliellh.hcor aongehnuden reducTiBperce1t"g. ,. ,ijP. 



Bijlage I Meest milieuvriendelijk alternatief 

Ammoniak 

Diercategorie Rav-code Aantal dieren Ammoniakemissie 
Kg NH3/plaats Totaal kg NH3 

Gespeende biggen D 1.1.14.2/D 1.1.12.3 5.400 0,04 216,0 
Kraamzeugen D 1.2.15 288 0,42 121,0 
Guste en dragende zeugen D1 .3.11 1.238 0,21 260,0 
Dekberen D 2.3 4 0,28 1,1 
Opfokzeugen D 3.2.14.21 D 3.2.7.2.2 480 0,18 86,4 
Vleesvarkens D 3.2.14.2 600 0,18 108,0 
Vleesvarkens D 3.2.14.21 D 3.2.7.2.2 9.600 0,18 1.728,0 

Totaal 2.520,5 

Oepositie volgens UAV 

Duits lijnije Gebied Zuid 
Afstand emissiepunt - eerste zeer kwetsbare gebied 489 meter 282 meter 
Omrekennorm 0,0386 0,118 
Depositie 97 mol N/haljaar 297 mol N/haljaar 

Oepositie vol gens AAgro-stacks 

Volgnr. BronlD X-coord. Y-coord. Hoogte Gem.geb. hoogte Diam. Uittr. snelheid Emissie 
1 Stal Ben D 11 178359 408849 6,0 6,9 2,8 4,00 796 
2 Stal Ben D 12 178359 408840 6,0 6,9 2,8 4,00 796 
3 Stal C en E 178324 408845 6,0 5,1 3,2 4,00 929 

Ben D 11 Code Type Aantal Emissie Totaal 
D 1.2.15 Kraamzeugen 144 0.42 60.48 
D1.3.11 Guste en dragende zeugen 619 0.21 129.99 
D 2.3 Dekberen 2 0.28 0.56 
D 3.2.14.2 Vleesvarkens 3120 0.18 561.6 
D 3.27.2.2 Opfokzeugen 240 0.18 43.2 

Ben D / 2 Code Type Aantal Emissie Totaal 
D 1.2.15 kraamzeugen 144 0.42 60.48 
D 1.3. 11 Guste en dragende zeugen 619 0.21 129.99 
D 2.3 Dekberen 2 0.28 0.56 
D 3.27.2.2 Vleesvarkens 3120 0.18 561.6 
D 3.2.14.2 Opfokzeugen 240 0.18 43.2 

Cen E Code Type Aantal Emissie Totaal 
D1 .112.3 Gespeende biggen 5400 0.04 216 
D3.2.14.2 Vleesvarkens 600 0.18 108 
D3.2.7.2.2 Vleesvarkens 3360 0.18 604.8 



Voignummer 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

413800 
413295 
412790 
412285 
411780 
411275 
410770 
410265 
409760 
409255 
408749 
408244 
407739 
407234 
406729 
406224 
405719 
405214 
404709 
404204 

Naam 
D lijntle 1 
D lijntje 2 
D Iijntje 3 
D lijnije4 
D lijnije 5 
D lijntje 6 
D Iijnije 7 
Z kw gebied 1 
Z kw gebied 2 
Z kw gebied 3 
Z kwgebied 4 

I.r 
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\ 
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l 
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I 
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i 
1\ 

1._ -

X-coordinaat 
178315 
178422 
178522 
178315 
178422 
178358 
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178097 
178 105 

_-v' 
-c--

'-' r-' 

v'--
/ 

l 
i::J 

[ 
J. 

\ 
', ..... 

......... 

h 

Y-coordinaat Depositie 
409371 41,38 
409404 43,41 
409434 41,75 
409381 40,01 
409394 44,84 
409386 42,93 
409376 41 ,73 
408593 75,30 
408572 67,41 
408578 52,66 
408557 56,87 
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Geur 

Diercategorie Rav-code Aantal dieren Geuremissie 
Ou E/sec/dier T otaal ou E/sec 

Gespeende biggen D 1.1.14.21 D 1.1.12.3 5.400 3,8 20.520,0 
Kraamzeugen D 1.2.15 288 19,5 5.616,0 
Guste en draqende zeuqen D1.3.11 1.238 13,1 16.217,8 
Dekberen D 2.3 4 16,1 64,4 
Opfokzeugen D 3.2.14.21 D 3.2.7.2.2 480 12,5 6.000,0 
Vleesvarkens D 3.2.14.2 600 16,1 9.660,0 
Vleesvarkens D 3.2.14.21 D 3.2.7.2.2 9.600 12,5 120.000,0 

Totaal 178.078,2 

Geurhinder 

Volgnr. Bran X-coord. Y-coord. EP Hoogte Gem.qeb. hooqte EP Diam. EP Uittr. snelh .1 E-Aanvraag 
1 Stal B en D 11 178380 409849 6,0 6,9 2,8 4,00 52949 
2 Stal C en E 178324 408845 6,0 5,1 3,2 4,00 72180 
3 Stal B en D 12 178359 408840 6,0 6,9 2,8 4,00 52949 

Volgnummer Geurqev. locatie X-coordinaat Y-coordinaat Geurnorm Geurbelastinq 
4 Voorpeel2 2 178615 409107 n.v.t. n.v.t. 
5 Voorpeel1 2 178233 409071 n.v.t. n.v.t. 
6 Voorpeel3 2 178232 409099 n.v.t. n.v.t. 
7 Peelweg 30 2 178990 408881 n.v.t. n.v.t. 
8 Peelweq 28 178785 409464 14,00 7,67 
9 Peelweg 24 178582 409545 14,00 6,58 
10 Peelweg 35 178948 409412 14,00 5,52 
11 Peelweq 35 a 178972 409314 14,00 5,80 
12 Peelweg 37 178981 409254 14,00 5,88 
13 Peelweg 37 a 179022 409129 14,00 5,81 

~09800 
Braks Odlllap •• 1 Me •• t Milileu Vrlendelljk Alternatlef 

~9GOO :t 
~ 

~ 409400 

Y ~ 
~ 

409200 

Ii :J ~ 

409000 

~ ~ 
408800 

118200 118400 118600 118800 179000 179200 

X 

Uitlaat van de luchtwassers wordt met regelbare klep gesmoord zodat de luchtsnelheid van de uittredende lucht altijd 4 m/s bedraagt. 
2 Woning behorende bij andere veehouderij. Hiervoor geldt een vaste afstand van minimaal50 meter 



3042 

469 

~JJ 

27~6 ~ 
2506 2505 

3038 

3069 

1018 

3080 

2818 

1019 

2806 3040 

2817 

opdrachtgever: 6raks Agrarische bedrijven b.v. intake no.: 6-50.549 

ra. 1 kBBastraal bekendl gemeente Uden onderdeel: tekening situatie 
meest milieuvriendelijk alternatief 

schaal: 1: 5000 
datum: 
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2.816 
® woning 
<D biggenstal 
a> zeugenstal 
@ vleesvarkensstal 

1018 

~ 
@ vleesvarkens-/opfokstal 

kadastraal bekend: gemeente Uden 
sectie: V -I opdrachtgever: 

• onderdeel: 

• I 

Braks Agrarische bedrijven b.v. 
tekening plattegrond 
meest milieuvriendelijk alternatief 

intake no.: 

schaal: 

datum: 

B-SO.S49 
1:2000 



GrolJn Labehwmmer: 
Toegelumd op: 

Venrangt aummer. 
Geldigheid voar hilt systeenI: 

Naam van bet systeem: 

DierclltegGrie: 

SB 00.02.084 

24 februari 2000. 

n.v.l. Toeaekeodop: n.v.t. 
Tot herroeping door het Besluur van de Stich~ng Groen Label 

Chemisch luchtwassysteem 95% 

Vleesvarkens. kraarnl8Ugen, guste en dragende zeujlen, 
gaspee nne bigqen etl beren 

~"J'r,· ,;-1'11,.1 !"'jO·.'Uoj l'ml h~1 if"'!~fS'tt~':l 

f'-.:ztllL~ 70 
2:!al1 ~B i! Isv.' ,; 
leI. fjl 1 ~4 700 
";;X tiC 41 ~470?' 

\~e am",oniahl1l'ssie wordtbeperkt door de .ennlabuluch! to bllhBPdelen In een chumls"h luchtw.'S'(1ileulIl. Dft ..,sleB'" beslaal uil verlio.al 
SUP/1t81J1h! .1"l11/tnllm, WHarw.r minimbul 11m de 211 minuTe~ de aa~g.2Ullrde w_lo_ot gedvrende I mlll"lIt ge$prl)t!ld word!. BIJ pOllsoge van de 
, .. ntiIBtielucht dDor helluGhlWassysleu", wo,dt de ammoni~k afgavanven In de wUvlocistof, ",aam~ de goreir.igde veMihlliclucht het 5vstcem 
ve,laBt M,ddels lOevoegmg ~8n zwavellUur "'1 de w.svloe .. !ol. wordl e,,"Unu de ammorri.k uI111JHZe\ ill ""rllau1. 

( • " .... ,! ,).1/1 !If -'fty"~O'J!I 

I I Chelnlsth hit,hIW8s5ysteem 
.en cheml5r.h luchtwas.,vs1e»m k"n de ¥enlllal",hlci1t ~3" olen of meerriere afdelif\9~n bell.odelen, Op dl) snu."eleke"ln~ van het 11n31~ bednlf dient 
dit duoduh)i< Ie wurden aangl!jJevell. 

2) Vennlatieluchl 
n. va" Iflke aldelillg 'NHfVDGr de lau"',, eml_waarde van Krnc~t is, dieot aUe .. nnlalleldC~l ~oa htt chem.~c.lllllcbtwas.-y,;teem de stal te verlalen: 
b. bit h~t gobruik van "en centrall .tlutgkan •• \ moat he! doorstrocmopporvlak •• n dit kanaai !Bnminst8 1 em' per m1 per UUt maximal. vantilatie 

r."".cl!eit tMldragen Vonns lTlIlele" de dMr 001 KIin\.alpIB!I~o'rIl vastgestelde O(lrtnan VO()r maXlm.la vennlat,e in aehl wordell genu,nen 
3) R~l/IStratie 1m;I,urnentell 

Ten behoeve nn de _kel\tils~ COITlluie 111.b!j\;og~ 21. maeten een urenleller en ae~ geljltte w.t~r~uI$TMI.r word .... Dllfjurachl. De urantell",. is 
nedig yoar het '_Ireren van de draaiur.n van dn eirculBtiePDIlII>. Door de WlItormetofwordl de hooveellreld spu.wIl'CBr gef&jJUltr88,d. Oltro 
wBI>rden mOfllnn r.Dnlrn,,'worden gerRg'$treerd en nletvnj !01!gonkalijlc worden I>pgeslagen 

4) l~ul ollSlag 
()e inhuud VBII d~ O~18Y fllO~l sl1el en ~ccur •• llmr"len wllrden .lgel.zan. 

5) Alvoar spuiwa1l!' 
Het spulwater mag 11$1 worden afQevoerd naal een mestkelder die In open verblflding $tSat met de 4!1lren. AanbeV<llen word! am lIet spuowater aHe 
VOIIrep nu' lien "pant) oll.lag waorin licn gee" !neS( bevindt. 

i. ~N\ ,hlr' I!d ilr.:brrJl~' 
1) Conform het trIOu'Ie,n"me prolo"aillio biil~li~ II rtll!M el~ hall jDar oen Inonoler V{tH het W3swaW, Ie worlltln genon .. n. DIl allalysu,csuhaten dI .. n~n 

loinnen d~ lIanguguvY<l g<ellzen Ie h!lllen. Irldiall dUlo b"itvo de grenzun ligyen dien! du gubn"ke! on/of l~ver.'IL"e, a~tiQ [0 andU'Mmen. 
MonslBrII81>'11l. vcrvoer en al\8/ysr. \I1!n hel wasw"!or "" de ,apport3gu daervan die~on door uen STER1NlSTERlAB gecP.t!if",acIIH! irullR"ltlg Ie 
wDrden uilg.vverd 

2; Dour vurvllllir'ilV30 halhtt..,ualll<ln 'lal ue ',unlilalil<luchl aUfI nogere w"""slllnd ondarvi"d~". 0111 dele reden dien! rlBllu<;htoN3ssvsleenl nmuliloal ell< 
loaf te woraell llerell¥lJd 

3) E, diem een logboek 18 WIIrdon bi!gehlluden met bell'ekk,ng tot enerzijds ",utinglln, anoerhood, nna/y3eresultaten van het W3SW.ler en np1,edende 
.IDungen 'III a"de'llJds de wekolijkur COIlIrDlaw .. ,kt8amhudlln lli. bijllgll21. 

4) Hel chemiseh luchtwassysl •• m moel _en ammoOiakverw<jdertnys,.nd."",nt hobben van min"" •• ' ~% 
5) F., dreTlt een C/1aemncodscentrllGlen ... n ad.teseontra<t algeslOien Ie lOin mal de l""eroflclllr. In ~01 ondemDudMOflIracl moef een j •• rlijkse corrtrol .. 

ell oMllthuud van nellucmwassystsem lilo upgenolTl,m Vuurls lbn In dit canltac! taken y.n de leveranei .. , opgenomlt'l. aljlaye 2 ~.fl I<1lennll" 
w~r de sl.nd.!r.,dll.~u"d van hel onde,huudscontrs!.1. Hilt adv'8S.0ntrijci bled! !IIeun brj .,age" oy~, dll ptDC8""oe .. IlY .8" hel kochlwassysteetn 

~"Iil~f~' f;'.'lfJlJ,/r.·'",deu 

11 Bij Ii. v.'gU""I~g&8/1Vrilag ti;!:"' hel dimsns"",oringsplan van net lu.mwlI.sy.!eem. contorm hel w.'aullQSccrtilttnl!wiloru,l o'Oe' "'.," d~ rekollU 
mm het aBmal rueren per die,.alngone blijkt) Pon hr.! mllll<1ernamoprolocoI1r. women ollO!'lngd. 

21 Hat fllOTl$lernameprotocol en de bedlentngshandleidmQ dienen op eeD c~ntrale plaats blj de IAstallatie Ie wonien beweani. 
~ Oe lllmemming 'iIIn hal sp",water vall hlJl c~emi.et' luchtwassysleem mnet d\JOdelijlt worden aangog"""n o. Sbeh1;~g Groy" Lab"1 wiisl 'IUI 

bevuegd UHlig. d~ luahtwasae,p,OOucen\il.yerancil!! en de vergunnlnghoudel e, op det verw~denng en Bfzet van !let spOlw8ter blnnen de v;ge,ende 
I&QvfgsVlng dilonen p1HlI~ 19 .,;oden. Daarnaaflt Gienl de IucQtwasserp,oducentl1e~e'anci9f de veehouder hier expk!ciel op Ie wqzen. 

4) Ile v8f9vnornQ\'etlener kan voorsChfijven eso rendemenismetillll van net chem'scn luehtwtssysteern un te voeren In de pe,iod!) 'Ian 3 lor 9 maBnrieo 
H8IIat nil! sysleem IS gemstaHeerd, Om op langera larmijO het ammoolakveFWlfll8T1T1QMendement 'len nal chemtscllluchtwa88yst&em aBO Ie to/lf!/l IQ)n 
de veryuJlnongveriener voorKhr>,ven tot hflt herhalen van de rendementsmeting.ln brilllj/e 31s een beschnjving opgellllman YBn de wijze waarop~e 
rendementsmeMg moet worden oagevoerd. 

S'I C~firnische lucnlwnsSyslRmon wo,de" \lekmllnerkt door bet vrijkomen v.n .puiwat.r en aKI,. enerG'I!IIerbruik duor d. Vltnl~a1<>ran. 
&) tlC{ gehalt" ~8n '''''''Dfli~m'L-t88! ill het spuiw,n", roon! minim8811,2 molllrle' bew,8gen. 
7) Vuu, tie Ojlsl"~ van en het omy.an mellw,mdluUI "Ill doct de a,belosmspe.tle en de Commossie Prevente va~ R.Jmpe" .oor gevaar'njke SI!lffen 

ricntlrinRn opge5l"kI fP·blad 134.4 un CPR'richtiijl! 15·1). Hel nie! n.komen VB" dB'" ,ichlljjng" 'an orn.tige ooyelukko .. lot gavo!Q hiibben. 
81 De aenvraoer noem1 dit chemlsch luclrtwBssySleem "Umtl-9S". 
91 O. b •• Ii.",,," vOIl hot Best""r is gsnom"" up b.si. v." oell lloO! de •• n ..... aVu' overlegd rnu.~.~port. o. emi.",. I>1!l!tUO~I; 

iL G-c&pl!ondc biYQUfl 
· Q,ll.~ kg NH, por die,pl.8ll; 11'" jBor h'i lIui'.H~lInA mel max,ma.f O,3.~ ,n' luef,uirntrt I'.' d'ftlpl.H!&: 

0.04 kg NHJ pnr dierplaats per jaar b'l 1I1,ls".'lin9 nm! mO.f dan O.3~ ml 'c(!'.",imte po, dic'plaals 
I:. KtaamiBlJQ@fl 

0.42 kg NIIJIlRI dle'pl •• I> par ,".' 
t Gu.to or. draD"nde le"gB~ 

· 0.21 kg NH~ per die,pl.ats pe, j •• , b'l ,ndividuul. hu",,,,,.I>"9" 
0,21 kg NH, par dierplBa15111lf I." b'I groep.hulsYUsMg 

II. Oekbt"." 
0.28 ~g Nfl, pel d~;plaat3 per ,oar 

e Vleesvamios 
· D,13 ~g Nil, f,e, ,Ii~rpl.al. pur jB.' bll hu"",eslitlQ "',,! rnaximaal g.B mll."lrulml~ P'" D,c<p",alS: 
• 0.18 k9 Nil] per d,.,piaa1s per )De! b'l ~ul.ye.hng m~t nllle< dM O.B m' leftfnlil1l18 pp.r l1iarplnals 

to) D~ bovo'lVermelde bi~8IJ.n !. 2 ~" 3 lijn opgBnomeO in de bijlausn bUhnrendu bij chlllni.<:h" ludllwilssystemen. 

-'('jr';/lI;:U,,'1' 

ZI. UI'lIlIe';jde '!Xlr ~en schamllNcn o.erzich! V!1l hel cllemisch luchIW8ssysleem ell de ,oTe9'at>e "an hilt k.~hrw.'~'VSl.em .Il d. stul 

.. 111'11~~II(~'U/~' ,lru'r 

Urll·U·FI~ iltl.",al,onal !l..V Ie Mevel, toI.01146612oo. 
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BIJLAGEN BEHORENDE BIJ CHEMISCHE LUCHTWASSERS 
d,d, 15 iuni 2IlOO ivcrvangt de bijlagen van 4 november 1999) 

BIJUG/: 1: MONSTBINAME PROlUCOl 

lax 070·11 Hl2 

Hr-r I'" t!5:\I1r:~'{lcl br e~ ".01'1 ~f"!ilr(;5P.L1t~tlcf monsti!r \'~n h~Jt .'1 het Illtr.tv"i1~~,,:p.p.m ;)11 nWR71{;p. W;)~v .. iltp.r worM genomen. Het W9~WJ)fm dlf!nt np dfJ 
i1';:.;:01Ce:r I:kl;~l!'qe'Jen patClme:e:s te werden gealHJIt/set'd En de alJa!',tsen!~u!tdten dierl'en bimum eel) lJepaalde bandhreet!le te hgyen. 

Oe ",oost.'name vindt ulaats dOOf in een am mer onder hel aft.upont circa 2 :,ter waswater op Ie v~nuen, H,eru:t word! 100 "11!i!-:,ler:o een 
-:lor.ste' rlas.Jt! gebtach!. De analyse dlBrit bi~nf.!n 48 fn:r tPo worden urtgevoerd 

Het was",.!e, dien! In een raboraterium met STERl-IIB erkenning velgans daartoe geschfkre OOfmen re wordon onderlocnt op pfl. ammoni:,,,, 
;NH'-'Nf, 9n s~~aal (SO,, ), He, ge~alta aan amrnonlumsu~aot IS systeem athankelijk, 

component 

pH 

""I, 

resultaat 

H(wijking < 0,5 pH eBnhc:id 
~fwijking > 0,5 en < 1 pH ccnheid 
an'Vijklng> , pH eenheid 
afwijking <: 10% 
afwijking > 10% en < 20"~ 
afwijking " 20% 

actia gebruiker/leverancier 

geen "~: Iie 
aandacntspunt 
reparat'elonderhoud 
geen aetie 
aandachtspunt 
repa rat ie/onderh Q u d 

D"g.,,~ Il,. d. "'"nsters Deemt conlfoleeit het spUldeb,el en de werking ,an de ,eclrculot,epomp. I~ dat kad., worde" de standen van dc 
,.r.nleller en de warermeter algeleTRn .n gcregist,emd, Geeontrliee:" moet woraer. of het spui'N,tQ,debict "veraen~onl :not de door d. 
~ l~,;!~ra llc,er ~goJ:gavQn waardc. 
Voorts meet he! zuurl'tlrbruik worden vastgc'lcld, Dit ,.rbruit< m09t '00' wa! ~clreft de or~c va" glDoo. OVe,~""i<U"'"n met de y.50b.n~ 
ammonrakem'ssie over de afgelopen periode. 
Ina,." blijkt dat d~ gemet." .. annlull ","I J:ygr.n b,,"'." de aan~c3.Vfl" range iZla biliage 21 moet de veehDuder same~ owt de everanCler aebe 
:loneroemen om de we;k'n~ '/~n het chernsch '''Chr,.,a5Svst~~m ta optimalisoran_ 
Ten oe~"c"e ~an d~le comro!e noelen de vnlg~nd9 ~egevens Ill: !let 'uchtwassys;eem be.chiKbaar 2;!~; 
3 ~talty"c; 
b ciiertezott:ng over ce Dlg.'ope" periode, s,"ns <II! ·"'Jrl91! 'ospectie lopleg- en alleverd.t3 "n .onl.\ die-en); 
r. annvullln(Jen • .. a~ de luli~'l]ornt\lc1, sind51/or ql! i,,~p~l:tlt! (data., vohlmr. van he! ?uur en rMkbnnneor, 
d. :;plliwa[erdcbi(!11ca:~ dlwr do Il!vl!rcSflcter IS inycsteld. 

Uil~omsten van l1e anaiy:;ij:~ ~oetp.n wordl~!1 'JCf.llim1cn aan de lJeenoudp.r en de 1r:vI~riJn:.;jl!r_ Bij de rapponaga 1I1:Jl'~<!llltl iet!c: gel'a: d~ l/ol~e!1Ge 
~ey~''''rJns l.\'Ordnn v~rm~:c1: 
i1 (typelr'\lIf!'1f1lp.r Va'l rip. IIr.ht'.va!'s~r; 
b. da1llm van rr:oi1sterr.ifll~; 
c nai:lm. aores en w()on[Jl;: l~S ~'Dr; dp. il1rir.~tH'1J W;lar :je I Ui::ht'oNtisser is gr.pliJnts:: 
d. nl:o:ers,1;lndr.n va~ de ,mm:CI IH.::n de ::;~Ulwaler de.b:etmetcr; 
e zu"rv.rbroik; 
f. c'VentUp.!F nrmolr<ingei1, 
H~t ins:a:ctlt.! labara10num beoun!eett de ults!sge-n \'ao de was\V·aternlonsters en meterstanden om v,;ast -::e st~l:e!'l I)f dp. :r.I1IT'ISCliJ lJt:htvwtiS5pr 
up ~o"ri" ,-iilo hueft gotullclioneerd, Over aele beoordelirg dien: raarl!I~S Ie worden gerapporteerd, EBn beoordeling 'Ian ~., Illoriijks9 
teeimlsche ond.,houd en he: logbDei< ma~en deel uit ',an del< lao,lil"'. ,apponaye. Vertendir.g van he: rapport moe: p!a~ I"'ndell .an de 
~·ccho!;.der. OJ] lr.vcrlJn(.ie' erl de geme1:'nt~ '.NaCS: ;: 1 de Inrichting is gtlh:-gf!fl. 

BIJLAGE 2: STANOAAAD ONDERHOUDSCDNTRACT 

H~t S~iJn!jih"1.! ui.dBrh~udsccntr!lct die,! rroinilliJnl [!u ..... u!ycndc elementer~ te bf.:\'ijtttm. 
,) M'!lim:1;t ~p.!1m:1"i ",or 13;lr :11en~ de lO\iElrancier etln {Jni.ltl!rhoul1sbcurt uit te voer~r , 
2) VVer:eh;i.:.sc cor.trule JaIl tle V(!1311oudm DO: df! '10!gftnde flunten' 

a pH van h"l "I8~wate' i~Jvoo'beelti met Ce'l ia<mocs~.pler): 
b. was'l.'~tnrdQhhH ~n vordclinQ O\'IH hot iH;k.~el (nutt!ren mulcrs:.;:md uron1e\ler.l/olg~lts voorscil!rft '.-a:l de ievcr~H\Cle(l: 

r.PUiw:HcrdebilJt ~notl}rC!r met8rst~nd wa':'a~m~tm, voigor, voorsclvrtr lJan riD !cVp.rilflcir.-r;; 
d. '1c:ntll~tIC lVO'9"'r'I!I: vonr:;r;hrif:. van de h.!"(H.1t1CIt~rl: 
c. LiJt • .'dascerms~a;ial'(: (\i01Q~1 1$ 'W'oofschnn van ria , ~.,..cranCICrl. 
f, zul.:l' .... e:rbruik... 
Do baodbret!dte van dp. Wrlilrnemlngen en bljbehorcndc actJas zt;n In cnaerstIJande tulle! weorgc;wven. 

3) Incitic!l\RSI rCltlignn ... an httt : ucl~t\I\""s:>'fsteE:'l1 (volgBns voorschrift van de i8't'erancler). 
4) He! HlDgolijk nldken v." conlrol~ door de v •• houde' ten behoeve van de I~vef~"cief, 
51 In guvai do VeehQllder ve'plicht wordt om ceo rendemtsntsmeting uit te lau:n 'JDeren moc-t in hel GUdtHhuwscr;ntr<fel wc:rdefl v,=s~ijt!h:yd dO![ cc 

levera"c '., \IOO! hel Ullvo.'.n van dele mIlt·0'i vRrarrwoordeilj\( is. 



control punt 

draaiuren waswaterpomp 

Spuiw8terdebiet •• 

drukvai over pakket 

- -------

_ .• e:E~I,U <""''" 4 

- IItffskulkenoude<d'ftltn 

.3', m? ~O ' o·IlI'JlI~.'I

.3!, rrl P<!' dlr' ;p'.~"IS 

• IO\lk'Pltell' voMra an lI",,"dh'I4S.~S!lng.sv."tmun 

neen .:lctie 
aandectrtspunt 
ftlparlllietonderhoud 
geen ac.tie 
aandllChtspunt 
reparatle/ondertJouo 
geen aGti·e 
verklaring wagen 
geen acti.e 
reparatie/ondemoud 
geen aetie 
aandachtllpilnt 
I1!PllrBtie/onderhQ~ 

1~ 

9 
I I 
25 

65 
25 
.;0 

flfl 

0.7 
E. 
~.5 

. oplakdierun .on i80r8S9~n: \/ClH.r& en grondlmisvestin9ssystemen 2;4. 

BOlIl<nsla.rlde debiet.n lilo ocrok"nd Oil oasis v·.n de "",issiur.clOra" di~ in 19i19 g&lden v·oar tradition.le stellen, 

8lJLAG£ 3: IItNOEMEffTSMEtIMG 

De verounnin!llle,Iener ken "IIClIWchrt]ven oan rendenl8MSm8bIIV van het chemisch luc~twassysteem uit teo v08fan. 081e butaat uit Ben 
lIald-.m. • lor ~ tI, , ~ .",n ~j kQ l e in lowel de ventif!1ieluchtvoOfde was_ al.s de vemiladelul:ht na dew8He1. Conform de 
VOOlst l" ,IHII v~n ;; ER clJ, "' " t ' " l' l II~" ge~ ~d/! dne maal BaR 1"l!1i1lQ van 9allltall our tijdans pekbefasting van de waSlMlr ldit betet.ent 
VOO! dll ',,:urthJd~ 10l',w l.!ql Hr' ~c "Ie I II' undttmenl van ammont.K dOO/ het hll:lltwllssysteem diem hlerbij mtl\imaeJ bel in de vetlllJl1l1l1111 Wet 
M,~enheh""r aongohot.rden rBdutti8pi!rt_oge Ie zijn. 



Secrelariaat Stichting Groen Label 
Groen Labelnummer: 

Toegekend op: 

Vervangt nummer: 

BB 99.02.070 

18 februari 1999 

n.v.t. Toegekend op: n.v.t. 

Tot herroeping door het Bestuur van de Stichting Groen label 

Mestkelders met (water- en) mestkanaal, de laatste met schuine 

putwand(en) en met andere dan metalen driekantroosters 

Vleesvarkens 

~ 
Ge/digheid voor het systeem: 

Naam van het systeem: 

Diercategorie: 

KOrff> om,L'frr;;v;rrJ/ van fret stillsysteem: 

Postbus 70 
2280 AB Rijswijk 
tel. 070 4144700 
fax 070 4144702 

De ammoniakuitstoot wordt beperkt door verkleining van het mestoppervlak per dierplaats. Aan de achterkant wordt de mest opgevangen in een breed mest· 
kanaal. voorzien van een roostervloer en schuine putwand(en). 

EiscH iJc.1rr de uitvl)c:ri"g' 
1) Mestkanaal 

a. de breedte van het mestkanaal dient minimaall,10 meter te zijn; 
b. het emitterend mestoppervlak mag: 

maximaal 0,18 m2 per dierplaats bedragen, of; 
- meer dan 0,18 m2 per dierplaats bedragen, maar moet dan kleiner zijn dan 0,27 m2 per dierplaats; 

c. het emitterend oppervlak van het mestkanaal moet worden beveiligd door een overloop; 
d. het roosteroppervlak boven het mestkanaal moet gelijk zijn aan of grater zijn dan het roosteroppervlak boven het waterkanaal; 
e. het mestkanaal mag niet in verbinding staan met het waterkanaal of andere kanalen (bijvoarbeeld met het kanaal onder de dichte balle vlaer of onder de 

schuine wand); 
f. de schuine wand diant gamaakt te zijn van niet mest aanhechtend materiaal (bijvoorbeeld polyethyleen{polypropyleen, roestvast staal of materiaal 

voarzien van een coating); 
g. de wand tegen de bolle vloer dient uitgevaerd te worden ander een helling die ligt in de range van 45° tat en met 90° ten opzichte van de plJlvloer; 
h. de schuine wand tegen de achtermuur is niet vereist, indien wei toegepast dient de wand een helling van minimaal 60° ten opzichte van de putvloer 

te hebben; 
i. de montage van een schuine wand dient vloeistofdicht te gebeuren, 
j. oak is het mogelijk om een goat toe te passen. 

2) Hokuitvoering en roostervloer 
a. er zijn twee soorten hokuitvoeringen mogelijk: 

het hok wordt uitgevoerd met gedeeltelijk rooster, waarbij het hok vooraan bestaat uit een dichte vloer. Achterin het hok bevindt zich het mestkanaal. 
Het mestkanaal moet worden voarzien van schuine putwand(en) en een rooster; 
het hok wordt uitgevoerd met in het midden een bolle vloer. Aan de voorkant bevindt zich een kanaal voorzien van een rooster. Het is toegestaan om dit 
kanaal als een zogenaamd waterkanaal uit te voeren. Aan de achterkant wordt de mest opgevangen in een mestkanaal, voorzien van een rooster. 

b. indien het voorste kanaal als een zogenaamd waterkanaal wordt uitgevoerd, dan geldt voor het voorste kanaal: 
• het voarste kanaal mag zowel met als zonder goten of schuine putwand(en) worden uitgevoerd; 
- het roosteroppervlak boven het waterkanaal mag nooit groter zijn dan het roosteroppervlak boven het mestkanaal; 

de breedte van het waterappervlak mag niet meer bedragen dan 0,60 meter. Om dit te realiseren kan het waterkanaal worden uitgevoerd met een 
schuine wand tegen de bolle vloer. Deze dient uitgevoerd te worden onder een helling die ligt in de range van 45° tot en met 90· ten apzichte van 
de putvloer. Oak is het mogelijk om twee schuine wanden in het waterkanaal te gebruiken of een goat. 
het waterkanaal mag niet in open verbinding staan met mestkanalen; 
na elke mestronde dient het waterkanaal afgelaten Ie worden waarna het hak gereinigd kan worden; 
ns reiniging en voor aanvang van een nieuwe ronde moet het waterniveau in het waterkanaal minimaal 0,10 meter zijn. 

c. Voor beide type hokuitvoering geldt: 
het hok mag worden uitgerust met een brij- of droagvoerbak of met een (dwars)trog; 

. de hokafscheiding kan open of dicht worden uitgevoerd; 
per dierplaats dient een dicht vloerappervlak van minimaal 0,3 m2 aanwezig te zijn. 

3) Mestafvoer: 
a. voor de afvoer van de mest uit het mestkanaal maet een rioleringssysteem worden aangebracht, lOdat de mest frequent en restloas uit de mestkanalen 

kan worden afgevoerd.; 
b. de doorsnede van de afvoeropening dient minimaal150 mm te zijn, de afvoerbuisdiameter minimaal200 mm; 
c. verder dient de afvoer van mest zodanig te zijn gewaarborgd dat het emitterend mestoppervlak nooit groter wordt dan 0,18 m2 respectievelijk 0,27 m2 per 

dierplaats. Oit moetworden gerealiseerd middels een overloop met een minima Ie doorlaat van 75 mm waarvan de instroomopening zichtbaar in het 
mestkanaal is aangebracht. Voorts moet de overloop zijn vaorzien van een stankafsluiter. De overloap mag niet worden aangesloten op de hoafdleiding van 
het rioleringssysteem; 

d. in het afvoersysteem van het waterkanaal moet een (centrale) afsluiter worden aangebracht die vloeistofdicht en mestbestendig is. Bij gesioten afsluiter 
moet het water in het waterkanaal worden vastgehouden. De afsluiter mag niet door de opwaartse druk van mest worden geopend; 

e. het rioleringssysteem heelt per mestkanaal een centrale afsluiter. Deze afsluiter moet vloeistofdicht afsluiten en meslbestendig zijn. Vaorts mag een 
gesloten afsluiter niet door de opwaartse druk van mest worden geopend; 

f. de buizen van het rioleringssysteem dienen vervaardigd te zijn van PVC en Ie valdoen aan de KOMO, BRL 2001 (NEN 7045). De hulpstukken dienen 
geproduceerd te zijn volgens NEN 7046. Buizen en hulpstukken dienen tevens te valdoen aan sterkteklasse 41. De rubberen ring en vaor het koppelen van 
de buizen en hulpstukken dienen van het type SBR te zijn en te voldoen aan BRL 2013 "Rubberringen en flenspakkingen vaor verbindingen in drinkwater en 
afvalwaterleidingen". Aile verbindingen voor het koppelsn van buizen en hulpstukken dienen met manchetten te gebeuren. Controle ap vlaeistaf·dichtheid 
dient te gebeuren voor het betonstorten d,m.v. het vullen van de afdelingsleiding met water. 

Eisen ilan lier gebruik: 
Na elke ronde dianen de kanalen afgalatsn te worden, waarna het hok gerainigd kan worden. Na reiniging dient het waternivBau in het waterkanaal minimaal 
0,10 meterte bedragen. Verder dienen de schuine wand(en) in het mestkanaal na elke ronde schaongespoten te worden. 

Nildere Ilijzorrder//I!del/' 
1) De aanvrager noemt dit stalsysteem "IC-V systeem met andere dan metalen driekantroasters". 
2) De beslissing van het Bestuur is genomen op basis van: 

a. door de Werkgroep emissiefactoren uit meetgegevens, door berekening, herleide emissie van 1,2 kg NH3 per dierplaats per jaar bij een emitterend 
oppervlak van het mestkanaal van maximaal 0,18 m2 per dierplaats; 

b. door de Werkgroep emissiefactoren uit meetgegevens, door berekening, herleide emissie van 1,5 kg NH3 per dierplaats per jaar bij meer dan 0,18 m2 maar 
kleiner dan 0,27 m2 emitterend oppervlak van het mestkanaal per dierplaats. 

T'Jkeningen: 
Zie ommezijde voor een schematisch overzicht van de stal met detailtekeningen van mogelijke uitvoeringsvarmen van de mestafvoer. 

Aill1gevf</ilgd door: 
Inter Continental B.V. te Helmond, tel. 0492 545505; 
Verbakel B.V. te SI. Oedenrode, tel. 0413 474036; 
Fancom B.V. te Panningen, tel. 077 3069600; 
Nooyen Roosters B.V. te Deurne, tel. 0493316860; 
TIebosch B.V. Ie Moergestel, tel. 0135 133052. 
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Omschrijving: 

mestoppervlak 
max. O.18M2 
per dierplaats, 
beveiligd door een overloop 

Mestkelders met (water- en) mestkanaal met r(fRcR O,~E: N 
schuine putwand(en) en met andere dan ~ 
metalen driekantroosters voor vleesvarkens 

Aangevraagd door: Inter Continental B.V. te Helmond Datum Groen Label: 

Verbakel B. V. te St. Oedenrode 18-02-1999 
Fancom B.V. te Panningen 
Nooyen Roosters B.V. te Deurne Behorende bij aanvraag: 

Tiebosch B.v. Ie Moergestel BB 99.02.070 



Secretariaat Stichting Groen Label 
Groen Labelnummer: BB 99.06.072 

17 juni 1999 

n.v.t. ~ Toegekend op: 

Vervangt nummer: Toegekend op: n.v.t. 

Geldigheid voor het systeem: Tot herroeping door het Bestuur van de Stichting Groen Label 

Gedeeltelijk roostervloer met een (water- en) mestkanaal, 
eventueel voorzien van schuine putwand(en) 

Pastbus 70 
2280 AB Rijswijk 
lei . 070 4144700 
fax 070 4144702 

Naam van het systeem: 

Diercategorie: Gespeende biggen in grate groepen 

Kane amsr.hrr,vulI} Vim hr.r $ralsyslccm: 
De ammoniakllitstoot wordt beperkt door verkleining van het emitterend mestoppervlak per dierplaats door sturing van het 
mestgedrag en het eventueel toepassen van een waterkanaal en/of schuine putwand(en) in het mestkanaal. 

t!SfJH arlO dt: uirvoering: 
1) Mestkanaal 

a. de breedte van het mestkanaal dient minimaal 0,60 meter te zijn; 
b. het emitterend mestoppervlak in het mestkanaal mag maximaal 0,10 m2 per dierplaats bedragen; 
c. het roosteroppervlak boven het mestkanaal mag maximaal 0,15 m2 per dierplaats bedragen; 
d. het mestkanaal mag niet in open verbinding staan met andere kanalen (bijvoorbeeld met het waterkanaal, het kanaal onder 

de dichte vloer of de ruimte onder de schuine putwandlen)). 
Indien het mestkanaal wordt uitgevoerd met schuine putwand{enl. dan geldt: 
e. de omvang van het emitterend mestoppervlak in het mestkanaal moet worden gewaarborgd door een overloop; 
t. schuine putwanden dienen te zijn gemaakt van niet mest aanhechtend materiaal (bijvoorbeeld: polyethyleen, polypropyleen, 

roestvast staal of materiaal voorzien van een coating); 
g. een schlline plltwand tegen de dichte vlaer dient te worden uitgevoerd onder een helling van minima a/45° ten 

opzichte van de putvlaer; 
h. een schuine putwand tegen de achtermuur dient te worden uitgevoerd onder een helling van minimaal 60° ten 

opzichte van de putvloer; 
schuine putwanden maeten tot ap de pulvlaer worden gemonteerd; 

j. de montage van schuine putwanden dient vloeistafdicht te gebeuren. 
2) Hokllitvoering en roostervloer 

Er zijn twee hokuitvoeringen mogelijk: 
iI. het hok wordt uitgevoerd met gedeeltelijk rooster, waarbij het hok voaraan bestaat uit een hellend dicht vloergedeelte. 

Achterin het hok bevindt zich het roostergedeelte, waaronder zich het mestkanaal bevindt. 
b. het hok wordt uitgevoerd met in het midden een bolle vloer. Aan de voorzijde van het hok bevindt zich een waterkanaal en 

aan de achterzijde een mestkanaal, waarbij: 
het roosteroppervlak boven het waterkanaal nooit grater mag zijn dan het roosteroppervlak boven het mestkanaal; 

- de breedte van het wateroppervlak max. 0,6 m is; 
- het waterkanaal met rechte wand(en) of met schuine wand{en) mag worden uitgevoerd; 
- het waterkanaal niet in open verbinding mag staan met mestkanalen. 
Voor eisen aan de uitvoering van schuine wanden, zie onder mestkanaal. 

c. voor beide typen hokuitvoering geldt: 
- het mestkanaal dient te zijn voorzien van aen metalen driekantrooster; 
- de voerplaatsen magen niet boven het mestkanaal van het hok zijn gesitueerd; 
- per dierplaats dient aen dieht vloeroppervlak van minimaal 0,12 m2 aanwezig te zijn. 

3) Mestafvoer 
a. voor de afvoer van de mest uit het mestkanaal moet een rioleringssysteem worden aangebracht, zodat de mest frequent en 

restloos uit de mestkanalen kan worden afgevaerd; 
b. de doarsnede van de afvoeropening dient minimaal150 mm te zijn, de afvoerbuisdiameter minimaal 200 mm; 
c. de buizen van het rioleringssysteem dienen vervaardigd te zijn van PVC en te voldoen aan de KaMa, BRL 2001 (NEN .,045). 

Oe hulpstukken dienen geproduceerd te zijn volgens NEN 7046. Buizen en hulpstukken dian en tevens te voldoen aan 
sterkteklasse 41. De rubberen ringen voor het koppelsn van de buizen en hulpstukken dienen van het type SBR te zijn en te 
voldoen aan BRL 2013 "Rubberringen en flenspakkingen voor verbindingen in drinkwater an afvalwaterleidingen". Aile 
verbindingen voar het kappelen van buizen en hulpstukken dienen met manchetten te gebeuren. Controle op vloeistof
dichtheid dient te gebeuren voor het betonstorten d.m.v. het vullen van de afdelingsleiding met water; 

d. het rioleringssysteem heeft per mestkanaal een centrale afsluiter. Deze afsluiter moet vloeistofdicht en mastbestendig zijn. 
Voorts mag een gesloten afsluiter niet door de opwaartse druk van mest worden geopend; 

e. verder dient de afvoer van mast zodanig te zijn gewaarborgd dat het emitterend mestoppervlak nooit groter wordt dan 
0,10 m2 per dierplaats. Dit moet worden gerealiseerd middels een overloop met een minimals doorlaat van 75 mm waarvan 
de instroomopening zichtbaar in het mestkanaal is aangebracht. Voorts moet de overloop zijn voorzien van een stank· 
afsluiter. De overloop mag niet worden aangesloten op de hoofdleiding van het rioleringssysteem; 

f. in het afvOerSysteem van het waterkanaal moet een (centrale) afsluiter worden aangebracht die vloeistofdicht en 
mestbestendig is. Bij ges/oten afsluiter moet het water in het waterkanaal worden vastgehouden. De afsluiter mag nil!t door 
de opwaartse druk van mest worden geopend. 

/.·i51'" ,'Jali .frer qehruik: 
1) Na elke ronde dienen de Iwater- en) mestkanalen te worden afgelaten. 
2) De eventuele schuine wand(en) in de mestkanalen dient/dienen na elke ronde te worden gereinigd. 
3) Indien sen waterkanaal wordt toegepast, dient het waterniveau in het waterkanaal na reiniging en voor aa nvang van een 

nieuwe ronde minimaal 0,05 meter te bedragen. 

I irrdvi c iJij?nllr/a/lI?!iell : 
1) De aanvrager noemt dit stalsysteem: 'Gedeeltelijk roostervloer met een Iwater- en) mestkanaaL eventueel voorzien van schlline 

putwand(en)'. 
2) Het stalsysteem is aileen geschikt voor grote graepen gespeende biggen Ikoppelgrootte grater dan of gelijk aan 30). 
3) De beslissing van het Bestuur is genom en op basis van door de aanvrager overlegde meetgegevens welke een gemeten 

emissie van 0,18 kg NH3 per dierplaats per jaar aangeven. 

Tr;/rt'llilfl/'.'IJ. 
Zie ommezijde voor een plattegrond van de stal met detailtekeningen. 

A ""H/Cvr,'ldfjd door 
. . Productschap voor Vee Vlees en Eier'en te Rijswijk. 

Voor informatie: Praktijkonderzoek Varkenshouderij te Rosmalen, tel. 073 5286555. 
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Omschrijving: 

Gedeeltelijk roostervloer met een (water- en) 
mestkanaal eventueel voorzien van schuine 
putwand(en), voor gespeende biggen in grate 
groepen 

Aangevraagd door: 

Productschap voor Vee, 
Vlees en Eieren te Rijswijk 

II I: 
I. i 

Datum Groen Label : 

17-06-1999 

Behorende bij aanvraag: 

BB 99.06.072 



Bijlage J 8eschrijving bijproducten 

Producten 
Initiatiefnemer is voornemens om brijvoer toe te passen binnen de inrichting. Hierna worden de belangrijkste 
producten benoemd en beschreven. 

Aardappelstoomschillen 
Aardappelstoomschillen komen vrij bij de aardappelverwerkende industrie. De aardappelen worden daar op 
grootte en kwaliteit geselecteerd, waarna ze worden gewassen en worden behandeld met stoom. Hierna komen 
ze in de borstelmachine, waarbij de schillen en de laag net onder de schil eraf wordt geborsteld. Door het 
toegepaste stoomproces is het zetmeel ontsloten. Het product wordt verkleind en behandeld met een 
enzymcocktail alvorens het wordt afgevoerd naar de varkenshouders. 

Tarwezetmeel 
Tarwezetmeel komt beschikbaar bij de tarweverwerkende industrie na het scheiden van tarwezetmeel en tarwe
eiwit. Het proceswater dat wordt gebruikt voor deze scheiding bevat dus tarwezetmeel en tarwe-eiwit. Het product 
wordt door middel van een indamper geconcentreerd. 

Wei 
Bij de productie van kaas of case'ine uit melk blijft een vloeistof achter die men wei noemt. Het is een vloeistof die 
vele nutrienten als eiwitten, lactose, vitamines en mineralen bevat. Het product dat wordt geleverd op 
veehouderijbedrijven kan daamaast tevens hoeveelheden restmelk bevatten. 

Tarwegistconcentraat 
Tarwegistconcentraat is een co-product uit een milieuvriendelijke methode van alcoholwinning uit tarwezetmeel. 
Het betreft een vloeibaar en eiwitrijk co-product dat uitermate geschikt is als vochtrijk diervoeder op 
zelfmengende varkensbedrijven. Tarwegistconcentraat wordt middels een zuur geconserveerd. 

Naast genoemde bijproducten bestaat het voer dat wordt verstrekt tevens uit een aandeel granen (tarwe en 
gerst). Uiteraard wordt er een componentvoer (krachtvoer) toegevoegd welke de ontbrekende nutrienten levert. 
De tarwe en gerst wordt op het bedrijf gemalen alvorens het wordt toegevoegd aan het voermengsel. Dit is 
noodzakelijk voor een goede vertering van deze producten. 

Verbruik per jaar 
Indien er op jaarbasis meer dan 15.000 ton afvalstoffen wordt doorgezet, is niet de gemeente maar de provincie 
het bevoegde gezag. De toegepaste bijproducten kunnen worden beschouwd als afvalstof. 

Het rantsoen dat aan de dieren zal worden verstrekt is zodanig dat het jaarlijkse verbruik aan bijproducten als 
voigt kan worden ingeschat: 

- Aardappelstoomschillen: 
- Tarwezetmeel: 
-Wei: 
- Tarwegistconcentraat: 

Opslag 

3.900 ton 
8.300 ton 

12.700 ton 
2.900 ton 

27.800 ton 

Ten behoeve van de opslag van bijproducten zijn vier polyester silo's geplaatst en zes inpandige bunkers 
gebouwd. In totaal gaat het om een opslagcapaciteit van 500 m3. 



Bijlage K Dlmensionering luchtwassY$teem 

Bij zowel het voorkeursaltematief als het MMA wordt de ventilatielucht gewassen met chemische luchtwassers 
95%. Dimensionering van het geheel is bepaald door L TO Vastgoed afdeling Bouw. De gegevens zijn hierna 
weergegeven. 



Ventilatie 

de heer R. Braks 
Beukenlaan 54 A 
5409 SX Odiliapeel 

Voorkeursaltematief: Chemische luchtwasser (95 %). zonder koeling. 

categorie dieren norm factor') max. vent. 
aantal m'/uur m'/uur/afd. 

Zeugenstal 258.300 
kraamzeugen 2BB 250 100% 72.000 
dragende zeugen (dek) 112 150 100% 16.BOO 
beren 4 150 100% 600 
dragende zeugen (dracht) 62 150 100% 9.300 
dragende zeugen (dracht) 1.064 150 100% 159.600 

Biggenstal 122.400 
gespeende biggen 5.400 25 BO% 108.000 
vleesvarkens < 30 kg 600 30 80% 14.400 

Vleesvarkensstal 1 215.040 
vleesvarkens > 30 kg 3.360 80 BO% 215.040 

Vleesvarkensstal 2 433.280 
vleesvarkens > 30 kg 6.720 80 80% 430.0BO 
ziekenboeg 40 100 80% 3.200 

Totaal: 1.029.020 

Meest milieuvriendelijk alternatief: Chemische luchtwasser (95 %). met koeling. 

categorie dieren norm reductie(Z) werkelijk 
aantal m'/uur m'/uur 

Zeugenstal 
kraamzeugen 288 250 40% 150 
dragende zeugen (dek) 112 150 40% 90 
beren 4 150 40% 90 
dragende zeugen (dracht) 62 150 40% 90 
dragende zeugen (dracht) 1.064 150 40% 90 

Biggenstal 
gespeende biggen 5.400 25 40% 15 
vleesvarkens < 30 kg 600 30 40% 18 

Vleesvarkensstal 1 
vleesvarkens > 30 kg 3.360 80 40% 48 

Vleesvarkensstal 2 
vleesvarkens > 30 kg 6.720 80 40% 48 
ziekenboeg 40 100 40% 60 

Totaal: 

(1) gelijktijdigheidsfactor 

Bouwadvies en - begeleiding 

factor') max. vent. 
m'/uur 

154.980 
100% 43.200 
100% 10.080 
100% 360 
100% 5.580 
100% 95.760 

73.440 
80% 64.800 
80% 8.640 

129.024 
80% 129.024 

259.968 
80% 258.048 
80% 1.920 

617.412 



Bouwadvies en - begeleiding 

Dimensionering 

de heer R. Braks 
Beukenlaan 54 A 
5409 SX Odiliapeel 

Voorkeursalternatief: Chemische luchtwasser (95 %), zonder koeling. 

Ventilatie max. vent. ventilatoren totaal toerental ventilatoren 

cate orie m3/uur aantal(1) m3/uur da avond nacht 
zeugenstal 258.300 14 350.000 74% 55% 37% 
biggenstal 122.400 7 175.000 70% 52% 35% 
vleesvarkensstal 1 215.040 12 300.000 72% 54% 36% 
vleesvarkensstal 2 433.280 24 600.000 72% 54% 36% 
totaal 1.029.020 57 1.425.000 72% 54% 36% 

Luchtwasser max. vent. units totaal 
cate~orie m3/uur aantal 121 m3/uur 
biggenstal 122.400 
vleesvarkensstal 1 215.040 
subtotaal 337.440 17 340.000 

zeugenstal 258.300 
vleesvarkensstal 2 433.280 
subtotaal 691.580 35 700.000 
totaal 1.029.020 52 1.040.000 

Centraal luchtkanaal max. vent. luchtkanaal luchtkanaal 
m3/uur m2 totaal 131 aantal 141 m2 

biggenstal 122.400 12,27 1 12,27 
vleesvarkensstal 1 215.040 21,56 1 21,56 

zeugenstal 258.300 25,90 25,90 
vleesvarkensstal 2 433.280 43,45 43,45 

(1) Stienen type SGS92 D4S, 25000 m3/uur bij 200 Pa 
(2) luchtwassers, 1 unit van 20000 m3/uur 
(3) bij maximale luehtsnelheid van 2,77 m/s (komt overeen met 1 em:.! per m;) lucht) 
(4) indien meer luehtkanalen naar een luchtwasser, gaat er ook minder lucht door elk kanaal 



Bouwadvies en - begeleiding 

Dimensionering 

de heer R. Braks 
Beukenlaan 54 A 
5409 SX Odiliapeel 

Meest milieuvriendelijk alternatief: Chemische luchtwasser (95 %), met koeling. 

Ventilatie max. vent. ventilatoren totaal (100%) toerental ventilatoren 

cateS°rie m3/uur aantal(1) 
biggenstal 73.440 4 
vleesvarkensstal 1 129.024 8 
subtotaal 202.464 12 

zeugenstal 154.980 9 
vleesvarkensstal 2 259.968 15 
subtotaal 414.948 24 
totaal 617.412 36 

Luchtwasser max. vent. units 
categorie m3/uur aantal {2) 
biggenstal 73.440 
vleesvarkensstal 1 129.024 
subtotaal 202.464 11 

zeugenstal 154.980 
vleesvarkensstal 2 259.968 
subtotaal 414.948 21 
totaal 617.412 32 

Centraalluchtkanaal max. vent. luchtkanaal 
cateS°rie m3/uur m2 totaal (3) 

biggenstal 73.440 7,36 
vleesvarkensstal 1 129.024 12,94 
subtotaal 

zeugenstal 154.980 15,54 
vleesvarkensstal 2 259.968 26,07 
subtotaal 

(1) Stienen type SGS92 04S, 25000 m3/uur bij 200 Pa 
(2) luchtwassers, 1 unit van 20000 m3/uur 

m3/uur dag 
100.000 
200.000 
300.000 67% 

225.000 
375.000 
600.000 69% 
900.000 

totaal (100%) 
m3/uur 

0 
0 

220000 

0 
0 

420000 
640000 

luchtkanaal 
aantal(4) m2 

1 7,36 
1 12,94 

20,30 

15,54 
26,07 
41,61 

(3) bij maximale luchtsnelheid van 2,77 m/s (komt overeen met 1 cm2 per m3 lucht) 

avond nacht 

51% 34% 

52% 35% 

(4) indien meer luchtkanalen naar een luchtwasser, gaat er ook minder lucht door elk kanaal 



Bijlage L Berekeningen L TO Vastgoed afdeHng Bouw 

De bedrijfsopzet (voorkeursaltematief en MMA) is in overleg met initiatiefnemer gemaakt door L TO Vastgoed 
afdeling Bouw. Ook de benodigde berekeningen zijn hiervan afkomstig. Deze zijn hiema opgenomen. 



Investering 

de heer R. Braks 
Beukenlaan 54 A 
5409 SX Odilia peel 

investeringen bouwkundig 
schuine putwanden in kelder 
verschil mestopslag (4778 m3

) 

onderbouw luchtwassers 
subtotaal investeringen bouwkundig 
investeringen installaties 
ventilatieapparatuur (comp.+ventilatoren) 
luchtwasser 
luchtconditioners + bodemwisselaars 
subtotaal investeringen installaties 
investeringen totaal 
verschil 

verbruik per jaar 
energieverbruik ventilatoren 
energieverbruik pompen LW 
energieverbruik pompen luchtconditioners 
huisbrandolieverbruik 
zuurverbruik LW 
waterverbruik LW 
productie spuiwater LW 

jaarkosten 
kosten elektra ventilatoren 
kosten elektra pompen LW 
kosten elektra pompen luchtconditioners 
kosten huisbrandolie 
kosten zuur LW 
kosten water LW 
kosten spuiwater LW 
bouwkundig 
afschrijving investering 20jr 
rente investering (6%*0,5) 
onderhoud investering 
installaties 
afschrijving investering 10jr 
rente investering (6%*0,5) 
onderhoud investering 
jaarkosten totaal 
extra jaarkosten 

kWh 
kWh 
kWh 

I 
I 

m3 

m3 

5% 
3% 
1% 

10% 
3% 
2% 

Bouwadvies en - begeleiding 

Voorkeur MMA 
Chemisch 95% Chemisch 95% 
zonder koeling met koeling 

€ 68.640 
€ 167.230 

€ 23.000 € 32.000 
€ 23.000 € 267.870 

€ 114.000 € 93.000 
€ 339.577 € 203.746 

€ 1.134.495 
€ 453.577 € 1.431.241 
€ 476.577 € 1.699.111 

€ 1.222.534 

385.188 243.276 
98.953 64.263 

54.085 
185.031 61.116 

56.546 36.643 
6.374 3.505 

879 703 

€ 38.519 € 24.328 
€ 9.895 € 6.426 
€ € 5.409 
€ 125.821 € 41.559 
€ 15.833 € 10.260 
€ 7.648 € 4.207 
€ 8.793 € 7.035 

€ 1.150 € 13.394 
€ 690 € 8.036 
€ 460 € 5.357 

€ 45.358 € 143.124 
€ 13.607 € 42.937 
€ 9.072 € 28.625 
€ 276.846 € 340.696 
€ - € 63.850 



Bijlage M Beschrijving bodemwarmtewi.s$elaars 

Berekeningen ten aanzien van toepassing van warmtewisselaars zijn gemaakt door L TO Vastgoed afdeling 
Bouw. Ter infonnatie zijn de berekenlngen hiema toegevoegd. 



de heer R. Braks 
Beukenlaan 54 A 
5409 SX Odiliapeel 

Energiebalans bodemwarmtewisselaar 

Bouwadvies en - begeleiding 

uitgangspunt: 1 verticale bron, voor 2500m3 ventilatielucht 

buitentemperatuur 
DC 

boven 30 
25 tot 30 
15 tot 20 
8 tot 15 
5 tot 8 
o tot 5 

-5 tot 0 
-10 tot-5 
-15 tot -10 
onder-15 
totaal 
* volgens opgave leverancier 

uitgangspunten algemeen 
soortelijke warmte water: 
soortelijk gewicht water: 
soortelijke warmte zand: 

klimaat Nederland 
uren/jaar* 

3 
90 

1566 
3156 
1317 
1591 
496 
75 
17 
5 

8760 

soortelijk gewicht zand(korrels): 
poriengehalte zand (water per m3 zand) 

totale hoeveelheid energie 
totaal de grond in (zomer): 
totaal de grond uit (winter): 
rekenen met totale energie input (zomer): 

opname 
kW* 
16,3 
10,4 
1,0 
0,0 
-0,4 
-1,2 
-3,8 
-4,9 
-6,4 
-8,0 

4,18 
1.000 
0,80 

2.650 
30% 

4.837,5 
-4.837,1 

17.415.000 

Veronderstel dat grond als een geheel opwarmt en afkoelt: 
diepte bron, inclusief zand onder bron 102,5 
oppervlakte per bron, raster 5x5m 25,0 
aantal m3 nat zand opwarmen/koelen 2.563 
temperatuur amplitude winter-zomer 2,48 
max. temperatuurverschil t.o.v. normaal 1,24 



de heer R. Braks 
Beukenlaan 54 A 
5409 SX Odiliapeel 

/ 
v 

1131'1 1-feb 

...... 

~ , , 

1-J~1-St:lP 1-mrt 1-spr 1-"191, 1-jun 1-okt 1~no~ 

-

". 



boring 1 \G---t-----------<a-------, 

boring 2 \G---f------..;!---------, 

boring 3 \G---t-----------<a-------, 

boring 4 \G---f------..;!---------, 

bovenaanzicht 

boring 

,t 250 ;' 
maaiveld 

0 
0 ... 

leidingen 
naar verd 

~ 

2 
Ql 
E 
0 

~ 

- - --
- - --

'-" 

doorsnede 

van en 
eler 

pomp 

cpdrachtgever: 8raks Agrarische bedrijven b.v. 
cnderdeel: tekening bodemwarmtewisselaar 

schematische weergave 

intake nc.: 8-50.549 
schaal: 1 :20 
datum: 


