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1 Projectgegevens 

Activiteit 

Exlan 

Uitbreiding en wijziging/renovatie van een bestaande varkenshouderij, gelegen aan de 
Eendenpoel 15 te Mierlo (kadastraal bekend als gemeente Mierlo, sectie K, nummer 127). V~~r 
ligging zie bijlage. 

In itiatiefnemer: 
W. Pijnenburg 
Eendenpoel 15 
5731 PH Mierlo 
Tel. (0492) 662 284 

8evoegd gezag: 

<~~~ ;;;::=-, 
Datum :h.. ::-~::. 2007 

College van burgemeester en wethouders gemeente Geldrop-Mierlo 
Dorpsstraat 210 
5731 JL Mierlo 
Tel.: (040) 289 38 93 
Fax: (040) 289 38 00 

Te nemen besluit: 
Het MER wordt opgesteld ten behoeve van de besluitvorming over de aangevraagde 
vergunning, conform artikel 8.4 van de Wet milieubeheer. 

Procedurele stand van zaken: 
Kennisgeving startnotitie door gemeente Geldrop-Mierlo 
Uitbrengen richtlijnenadvies door commissie MER 
Vaststelling richtlijnen MER door gemeente Geldrop-Mierlo 

Samenstelling commissie MER: 
Ing. M. Pijnenburg (lid) 
Ir. N.G. ketting (voorzitter) 
Ing. H.J.M. Hendriks (secretaris) 
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2 Samenvatting 

Exlan 

Initiatiefnemer heeft een varkenshouderij aan de Eendenpoel 15 te Mierlo. Gezien de 
noodzakelijke investeringen, technische mogelijkheden en de effectuering van de ingebrachte 
arbeid is het noodzakelijk om uit te groeien naar een bedrijf met circa 2.626 zeugen. Door 
verandering van inzichten is besloten om de vleesvarkenstak te verplaatsen naar een andere 
locatie en om de zeugentak op de thuislocatie verder uit te breiden. 
Initiatiefnemer wil na realisatie 2.626 zeugen, 3.702 gespeende biggen, 481 opfokzeugen en 2 
dekberen gaan houden. 

Het doel van de initiatiefnemer is om van de locatie aan de Eendenpoel 15 een duurzaam 
bedrijf te maken met een duurzame bedrijfsvoering en met een maatschappelijk verantwoorde 
bedrijfsinrichting. Doordat het plan voorziet in veel nieuwbouw en enige renovatie van de 
bestaande bouw, is het mogelijk om, zowel wat betreft het welzijn van de dieren als het aspect 
milieu, gebruik te maken van de meest recente ontwikkelingen. 

In het MER zijn voor aile aspecten op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening die van 
belang zijn voor de uiteindelijke beoordeling van de in te dienen aanvraag voor een 
milieuvergunning, gegevens verzameld en de mogelijke alternatieven met elkaar vergeleken. 

Referentiesituatie 
Het uitgangspunt is de referentiesituatie, ofwel de huidige milieuvergunning bestaande uit 905 
zeugen, 572 vleesvarkens, 3.024 gespeende biggen en 2 beren. De inrichting is op dit moment 
in deze omvang in werking. 

De voorgenomen activiteit 
Om geheel te kunnen omschakelen naar een reguliere zeugenhouderij met een beperkt aantal 
gespeende biggenplaatsen, wordt een vergunning aangevraagd voor het uitbreiden in zeugen. 
Hierbij vindt realisatie van nieuwe zeugenstallen plaats en renovatie van de bestaande 
vleesvarkensstal. Er vindt uitbreiding plaats met 1.721 zeugen en 481 opfokzeugen. 
De totale bedrijfsomvang zal gaan bedragen: 2.626 stuks zeugen, 3.702 stuks gespeende 
biggen, 481 opfokzeugen en 2 dekberen. Hiervan worden aile dieren emissiearm gehuisvest. 
Ten behoeve van de uitbreiding worden vier nieuwe varkenstallen en een loods gerealiseerd. 
Het betreft een behoorlijk groot oppervlak, maar door het werken met meerdere kappen komt 
het visueel niet als kolossaal over. 

Aile bestaande en nieuwe stallen worden van een emissiearm systeem voorzien en de dieren 
worden volgens de nieuwste eisen van de welzijnswet gehuisvest. Tevens worden bij het 
bouwen van de nieuwe stallen de nieuwste technieken toegepast in het kader van isola tie en 
energiebesparing. 
De varkens worden voorzien van brijvoer. Hiervoor is een speciale brijvoerkeuken aanwezig. 
Het voer bestaat uit mengvoer en uit natte bijproducten die naast de stallen in silo's worden 
opgeslagen. 
Aile drijfmest wordt in mestkelders onder de stal opgeslagen. De opslagcapaciteit is voldoende 
voor een jaar. 

Meest milieuvriendelijke alternatief (MMA) 
In het MER is gezocht naar het meest milieuvriendelijke alternatief voor de diverse 
milieuaspecten. Met name ammoniak, geur en fijn stof zijn daarbij belangrijk. Door het 
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toepassen van een combiwasser met 85% ammoniakreductie op de hele stal wordt het minste 
NH3 gepraduceerd. Op geen enkel onderdeel wordt de wettelijke norm overschreden. 

Gevolgen voor het milieu 
In het MER zijn de gevolgen van de voorgenomen activiteit op het milieu beschreven. Tevens is 
gekeken naar verschillende alternatieven die enigszins invloed op het milieu zouden kunnen 
uitoefenen. 

Ammoniakemissie 
De ammoniakemissie van de voorgenomen activiteit blijft gelijk in vergelijking tot de 
ammoniakemissie in de vigerende vergunning en het MMA, namelijk respectievelijk 3.537,4 kg 
voorgenomen activiteit, 3.537,5 kg vigerende vergunning en 2.645,9 kg NH3 MMA. 
De inrichting is niet gelegen binnen de 250-meter zone t.o. v. voor een verzuring gevoelig 
gebied. 
Bij uitbreiding in dieren moet van dit plafond worden uitgegaan, omdat de locatie binnen de 250 
meterzone van een kwetsbaar bosgebied is gelegen. 

Geuremissie 
De geuremissie is in verband met de forse uitbreiding in dieraantallen toegenomen t.o. v. de 
vigerende vergunning. Echter, door op een gedeelte van de stallen met een iuchtwassysteem te 
werken en door de situering van aile luchtwassers op het einde van de stallen, wordt aan de 
wettelijke norm van 14 (geurgevoelig object) als maximale geurbelasting voldaan. 

Stof 
De emissie van fijn stof is bij de voorgenomen activiteit lager dan in de vergunde situatie. 
Omdat in de voorgenomen activiteit en het MMA luchtwassers worden ingezet, is de reductie 
steeds maximaal. In vergelijking met de referentiesituatie vindt er een grote afname plaats van 
de fijn stofemissie van de inrichting. Dit is zelfs een reductie van meer dan 50%. 

Bodem en water 
Bij geen van de alternatieven is sprake van verantreiniging van de bodem of van het 
oppervlaktewater. Het hemelwater van daken en erf is niet verontreinigd. Aile afvalwater wordt 
bij de mest opgeslagen. Het hemelwater, afkomstig van de nieuw te verharden oppervlakten, 
wordt in de voorgenomen activiteit opgevangen in een nieuw te realiseren waterbuffer. Het 
hemelwater in de waterbuffer zal geleidelijk in de bodem infiltreren. 

Energie 
In de voorgenomen activiteit neemt het energieverbruik toe t.o.v. de vigerende situatie. De 
toename in energieverbruik wordt veroorzaakt door de forse uitbreiding in dieraantallen. Ook het 
gebruik van luchtwassers zorgt voor extra energieverbruik, alhoewel de luchtwassers van 
Uniqfill Air als energiezuinigste bekend staan. Een centraal luchtkanaal levert energiebesparing 
op door een efficienter energiegebruik van de ventilatoren en het toepassen van 
frequentieregelaars. Daarnaast worden de nieuwe stallen optimaal ge'isoleerd, om het 
energieverbruik zo laag mogelijk te houden. 

Geluid 
Met de voorgenomen activiteit worden er extra geluidsbronnen ge·introduceerd. Ook het aantal 
transport bewegingen neemt toe t.o. v. de vigerende situatie. Echter door het toepassen van 
wasserpakketten t.b.v. de luchtwassers ontstaat er een gratere demping van geluid, dan bij het 
gebruik van reguliere ventilatoren. 

070906 MER 06.07.141.01.hv Pijnenburg,doc 9 



Varkenshouderij Pijnenburg Mierlo VOF 
Eendenpoel15 te Mierlo 

Edan 

Echter is de situering t.o.v. de omliggende woningen niet zodanig dat er geluidhinder ontstaat 
die niet vergunbaar is. Dit is in het akoestisch onderzoek weergegeven. 

Verkeer 
De vervoersbewegingen van en naar de inrichting nemen toe t.o. v. de vigerende situatie, maar 
niet zodanig veel dat er van hinder kan worden gesproken. Per vracht wordt meer vervoert dan 
eerst. Ook dit is in het akoestisch onderzoek verwerkt. 

Veiligheid 
Zowel intern als extern kan niet gesproken worden van grote veiligheidsrisico's. Aileen bij de 
opslag van het zwavelzuur voor de luchtwassers moeten de veiligheidsvoorschriften goed 
nageleefd worden. 

Landschap en omgeving 
De omgeving van de Eendenpoel 15 kan worden omschreven als een landelijk gebied met 
diverse agrarische activiteiten. Door de voorgenomen plannen vindt er geen aantasting of 
verstoring van bestaande flora en fauna plaats. Daarnaast is er sprake van weinig 
natuurwaarden in de directe omgeving van de inrichting. 
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Varkenshouderij Pijnenburg Mierlo VOF 
Eendenpoel 15 Ie Mierlo 

070906 MER 06.07.141.01.hv Pijnenburg.doc 

Exlan onsultants 
Ad,I ... ' AD,lbur lnHr 

11 



Varkenshouderij Pijnenburg Mierlo VOF 
Eendenpoel 15 Ie Mierlo 

3 Inleiding 

ulan 

Initiatiefnemer heeft een varkenshouderij aan de Eendenpoel 15 te Mierlo. Gezien de 
noodzakelijke investeringen, technische mogelijkheden en de effectuering van de ingebrachte 
arbeid is het noodzakelijk om uit te groeien naar een bedrijf met circa 2.626 zeugen. Door 
verandering van inzichten is besloten om de vleesvarkenstak te verplaatsen naar een andere 
locatie en om de zeugentak op de thuislocatie verder uit te breiden. 

Initiatiefnemer wil na realisatie 2.626 zeugen, 3.702 gespeende biggen, 481 opfokzeugen en 2 
dekberen gaan houden. Het aantal gespeende biggenplaatsen is te weinig om aile gespeende 
biggen te kunnen huisvesten. Aile gespeende biggen afkomstig van de inrichting worden op 
langere termijn vervoerd naar andere locaties. Bij eventuele uitbraken van veewetziekten kan 
de initiatiefnemer de biggenstroom opvangen in de nieuw te realiseren schuur. Deze kan dienen 
als opvang bij calamiteiten. 

Het realiseren van een nieuwe zeugenstal op een andere locatie is geen alternatief. Aangezien 
de bestaande locatie van de initiatiefnemer zelf is en de plannen hier goed uitvoerbaar zijn, 
vindt er nieuwbouw en renovatie op de bestaande locatie plaats. Om deze uitbreiding mogelijk 
te maken wordt er emissiearm gebouwd. De nu gevraagde aantallen zeugen zullen voor de 
toekomst voldoende zijn om een rendabel bedrijf te blijven behouden. Verdere uitbreiding naar 
meer dieren ligt niet in de planning. 

Omdat er nu uitbreidingsplannen zijn voor meer dan 900 zeugenplaatsen, is een milieu
effectrapportage verplicht, als voorbereiding op de in te dienen aanvraag vergunning Wet 
milieubeheer. 

Het doel van de initiatiefnemer is om van de locatie aan de Eendenpoel 15 een duurzaam 
bedrijf te maken met een duurzame bedrijfsvoering en met een maatschappelijk verantwoorde 
bedrijfsinrichting. Doordat het plan voorziet in veel nieuwbouw en enige renovatie van de 
bestaande bouw, is het mogelijk om, zowel wat betreft het welzijn van de dieren als het aspect 
milieu, gebruik te maken van de meest recente ontwikkelingen. 
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4 Beschrijving van voorgenomen activiteit 

4.1 Vigerende situatie 

Exlan onsuftants 
Advl~.~r Ag"bu, fnu:, 

De huidige bedrijfsvoering betreft een varkenshouderij, waar zeugen en vleesvarkens worden 
gehouden. De vigerende vergunning, d.d. 17 oktober 2003, bestaat uit: 

• Tabel1 Dieren volgens vlgerende vergunning 

Diercategorie Rav Stalsysteem Aantal NH3 NH3 Geur Geur 
code dieren factor emissie factor emissie 

Kraamzeugen D 1.2.12 Koeldeksysteem (150% koeloppervlak) 224 2,4 537,6 27,9 6.249,6 
Vleesvarkens D Koeldeksysteem (200% koeloppervlak) 288 1,4 403,2 17,9 5.155,2 

3.2.6.2.1 met roostervloer anders dan metaal. 
Emitterend mestoppervlak maximaal 0,6 
m2. 

Vleesvarkens D Koeldeksysteem (200% koeloppervlak) 216 1,2 259,2 17,9 3.866,4 
3.2.6.1 met metalen roostervloer (maximaal 0,8 

m2 emitterend mesto~~ervlak} 
Vleesvarkens D Gedeeltelijk roostervloer gehele 68 3 204,0 23,0 1.564,0 

3.2.1 .1 dierplaats onderkelderd zonder 
stankafsluiter hokoppervlak maxlmaal 
0,8 m2. 

Beren D2.5 Overige huisvesting 2 5,5 11 ,00 18,7 37,4 
Guste- en D 1.3.14 Overige huisvesting, individuele 40 4,2 168,0 18,7 748,0 
dragende huisvesting. 

zeugen 
Guste- en D Koeldeksysteem (115% koeloppervlak) 641 2,2 1.410,2 18,7 11 .986,7 
dragende 1.3.8.1 

zeugen 
Gespeende 0 Opfokhok met schuine putwand; 3.024 0,18 544,3 5,4 16.329,6 
biggen 1.1 .12.3 hokoppervlak > 0,35 m2, emitterend 

mestoppervlak > 0,07 m2, echter kleiner 
dan 0,10 m2; in grote groepen, vanaf 30 
bi9gen, gehuisvest. 

Totalen 3.537,5 45.936,9 

4.2 Geplande activiteit 

De aanvrager zal verzoeken om een vergunning voor de gehele inrichting in verband met het 
veranderen van de inrichting of de werking daarvan te veranderen (art. 8.4 lid 1). 

Het varkensbedrijf beschikt op dit moment over bovenstaande milieuvergunning. Om geheel om 
te kunnen schakelen naar een reguliere zeugenhouderij met een beperkt aantal gespeende 
biggenplaatsen, wordt er een vergunning aangevraagd voor het uitbreiden in zeugen. Hierbij 
vindt realisatie van nieuwe zeugenstallen plaats en renovatie van de bestaande 
vleesvarkensstal. Er vindt uitbreiding plaats met 1.721 zeugen en 481 opfokzeugen. De 
volgende dieraantallen en stalsystemen worden aangevraagd: 
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• Tabel2 Dieren volgens aangevraagde vergunning 

Diercategorie 

Kraamzeugen 
Guste- en 
dragende 
zeugen 
Gespeende 
biggen 

Kraamzeugen 

Guste- en 
dragende 
zeugen 
Beren 

Opfokzeugen 

Guste- en 
dragende 
zeugen 
Opfokzeugen 

Gespeende 
biggen 

Totalen 

Rav 
code 
D 1.2.12 
D 1.3.11 

D 
1.1.14.1 

D 
1.2.17.1 

D 
1.3.12.1 

D 2.4.1 

D 
3.2.15.1 . 
2 

D 1.3.7 

D 3.2.9.2 

D 
1.1.10.1 

Stalsysteem 

Koeldeksysteem (150% koeloppervlak) 
Chemische luchtwassysteem 95% 
emissiereductie. 

Chemische luchtwassysteem 95% 
emissiereductie; 
hokoppervlak maximaal 0,35 m2

• 

Gecombineerd luchtwassysteem 85% 
emissiereductie met chemische wasser 
(lamellenftller) en waterwasser. 
Gecombineerd luchlwassysteem 85% 
emissiereductie met chemische wasser 
(Iamellenfilter) en waterwasser. 
Gecombineerd luchtwassysteem 85% 
emissiereductie met chemische wasser 
(Iamellenftlter) en waterwasser. 
Gecombineerd luchtwassysteem 85% 
emissiereductie met chemische wasser 
(lamellenfilter) en waterwasser; 
hokoppervlak groter dan 0,8 m2 • 

Chemisch luchtwassysteem 70% 
emissiereductie. 

Chemische luchtwassysteem 70% 
emissiereductie. 
Chemische luchtwassysteem 70% 
emissiereductie. 
hokoppervlak maximaal 0,35 m2 • 

Aantal 
dieren 
312 
667 

3500 

336 

185 

2 

42 

1126 

439 

202 

NH3 
factor 
2,4 
0,21 

0,03 

1,25 

0,63 

0,83 

0,53 

1,3 

1,1 

0,18 

Edan onsuftants 

NH3 
emissie 
748,8 
140,1 

105,0 

420,0 

116,6 

1,7 

22,3 

1463,8 

482,9 

36,4 

3.537,4 

Agflbusj"us 

Geur 
factor 
27,9 
13,1 

5,5 

8,4 

5,6 

5,6 

6,9 

13,1 

16,1 

5,5 

Geur 
emissie 
8.704,8 
8.737,7 

19.250,0 

2.822,4 

1.036,0 

11,2 

289,8 

14.750,6 

7.067,9 

1.100,0 

63.781,4 

Aile bestaande stallen worden van emissiearme systemen voorzien en de dieren worden 
volgens de nieuwste eisen van de welzijnswet gehuisvest. Tevens worden bij het bouwen van 
de nieuwe stallen de nieuwste technieken gebruikt in het kader van isolatie en 
energiebesparing. 

4.3 Omvang activiteit 

De activiteit binnen de inrichting zal voornamelijk gaan bestaan uit het fokken van varkens. De 
totale bedrijfsomvang zal gaan bedragen: 2.626 stuks zeugen, 3.702 stuks gespeende biggen, 
481 opfokzeugen en 2 dekberen. Hiervan worden aile dieren emissiearm gehuisvest. 

Op jaarbasis zal het bedrijf circa 65.500 gespeende biggen produceren, waarvan er circa 
24.500 biggen op het bedrijf worden opgefokt. Het aantal gespeende biggenplaatsen is te 
weinig om aile gespeende biggen te kunnen huisvesten. Aile gespeende biggen (~ 10 kg) 
afkomstig van de inrichting worden op langere termijn vervoerd naar andere locaties, o.a. naar 
Hongarije. 

Zodra aile vergunningen verleend zijn, bouw- en milieuvergunning, zal gestart worden met de 
uitvoering van het plan. Gezien het toe te passen voersysteem(brijvoer) en de installatie van 
centrale afzuiging met luchtwassers, is een gefaseerde uitvoering niet mogelijk. Het project zal 
in een keer worden uitgevoerd. 
Ten behoeve van de oprichting van de inrichting aan de Eendenpoel 15 te Mierlo, worden de 
volgende bouwactiviteiten uitgevoerd: 
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c 

c 

c 

4.4 

Interne verbouwing bestaande vleesvarkensstal; 

De bouw van vier nieuwe varkensstallen met een oppervlakte van respectievelijk 2.737 m2, 
894 m2 en 2 x 1.389 m2; 

Het plaatsen van het centrale luchtkanaal, een zuur- en spuiwatertank en de luchtwasser bij 
de nieuwe varkensstallen; 

De bouw van een (calamiteiten)loods met een oppervlakte van 2.123 m2; 

Het plaatsen van polyester silo's t.b.v. mengvoer. 

8eschrijving bouwwerk 

De bouwkundige constructieve opzet van de stallen is een staalconstructie met stalen spanten 
en kolommen. Het dak is voorzien van golfplaten. Er wordt plafondisolatie toegepast. 
De buitenmuren zijn van metselwerk. De mestopslag, gesitueerd onder de stal, bestaat uit 
gestorte (prefab)betonnen vloer en wanden, voorzien van de benodigde wapening. De vloeren 
(dichte vloer, looppaden, voergang, etc.) worden eveneens van beton vervaardigd. De 
stalinrichting bestaat voornamelijk uit roestvrijstaal (voerbakken (trog), drinkbakken), beton 
(roosters) en kunststof (hokafscheiding/roosters). 

De totale oppervlakte van de nieuwe zeugenstal bedraagt circa 2.737 m2
. De nokhoogtes' van 

de stal bedraagt circa 6,39 meter en de goothoogte bedraagt circa 2,80 meter. De zeugenstal 
biedt huisvesting aan 336 kraamzeugen, 185 guste- en dragende zeugen, 42 opfokzeugen en 2 
beren. Aantal plaatsen = aantal dieren. De kraamzeugen en beren worden individueel 
gehuisvest. De guste- en dragende zeugen worden ondergebracht in een 
groepshuisvestingssysteem met voerligboxen. De opfokzeugen worden ondergebracht in een 
groepshuisvestingssysteem. Er is sprake van brijvoedering bij zowel de kraamzeugen, als bij de 
guste- en dragende zeugen, opfokzeugen en beren. 

De totale oppervlakte van de twee nieuwe zeugenstallen bedraagt circa 1.389 m2
. De 

nokhoogte van de stal bedraagt circa 6,39 meter en de goothoogte bedraagt circa 2,80 meter. 
De zeugenstal biedt huisvesting voor 2 x 564 guste- en dragende zeugen. De guste- en 
dragende zeugen (aantal zeugen = 1.126, aantal plaatsen = 1.128) worden ondergebracht in 
een groepshuisvestingssysteem met voerligboxen. Er is sprake van brijvoedering bij de guste
en dragende zeugen. 

De totale oppervlakte van de nieuwe opfokzeugen-/biggenstal bedraagt circa 894 m2
. De 

nokhoogte van de stal bedraagt circa 6,39 meter en de goothoogte bedraagt circa 2,80 meter. 
Deze stal biedt huisvesting voor 439 opfokzeugen en 202 gespeende biggen. Aantal plaatsen = 
aantal dieren. De opfokzeugen en gespeende biggen worden ondergebracht in een 
groepshuisvestingssysteem. De gespeende biggen hebben een maximale hokoppervlakte van 
0,35 m2. De opfokzeugen hebben een totaal vloeroppervlak van circa 9,45 m2

, uitgevoerd met 
een bolle dichte vloer van 3,8 m2 en een roostervloer van 5,65 m2

. Aile dieren beschikken 
minimaal over een vreetruimte van circa 0,40 m2 aan de trog. Er is sprake van brijvoedering bij 
zowel de opfokzeugen als bij de gespeende biggen. 

Met de uit te voeren huisvestingssystemen is rekening gehouden met de huidige 
welzijnswetgeving en het gekozen voersysteem. 
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De nieuwe stall en worden voorzien van een emlsslearm huisvestingssysteem. Dit systeem 
voldoet aan de maximale emissiewaarde Van de nieuwe AMvB Hufsvesting zoals die in de 
Staatscourant gepubliceerd is in december 2005. Tevens is dit systemen ook opgenomen in de 
Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) zoals gepubliceerd in de Staatscourant van 14 mei 
2007. De varkens worden volgens de nieuwste eisen van de Welzijhswet voor dieren 
gehuisvest. Voor een overzicht van de toe te passen stalsystemen, zie paragraaf 4.1 en 4.2. De 
bestaande varkensstallen worden in het nieuwe pl,an ge·integreerd. 
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5.1 Besluit milieueffectrapportage 

Edan 

Het Besluit MER kent in de intensieve veehouderij vier intensieve bedrijfstypen die zich bezig 
houden met het fokken, mesten of houden van: 
D Hennen; 
D Mesthoenders; 
D Vleesvarkens; 
D Zeugen. 

De initiatiefnemer is voornemens nieuwe stallen op te richten en in werking te brengen voor de 
huisvesting van meer dan 900 zeugen. Voor deze uitbreiding geldt ingevolge het Besluit MER 
de verplichting een milieueffectenrapportage op te stellen. 

Een MER wordt voorafgegaan door een startnotitie. Deze startnotitie geeft globale informatie 
over: 
D Wat met de activiteit wordt beoogd; 
D De aard en omvang van de activiteit; 
D Plaats waar de activiteit plaatsvindt; 
D Vergunde situatie betreffende locatie; 
D Te verwachten milieugevolgen inclusief alternatieven. 

De informatie is bedoeld voor omwonenden, bevoegd gezag, diverse organisaties, de 
Commissie voor de milieueffectrapportage en de wettelijke adviseurs die erbij betrokken dienen 
te worden. 
De MER-commissie heeft na bestudering van de startnotitie en een locatiebezoek 
d.d. 02-05-2007 richtlijnen verstrekt aan het bevoegd gezag waar in het MER rekening mee 
moet worden gehouden. De gemeente Geldrop-Mierlo heeft deze richtlijnen ongewijzigd 
overgenomen. 

Tijdens de te volgen procedures zijn er divers inspraakmomenten. Het eerste inspraakmoment 
heeft plaatsgevonden door publicatie van de startnotitie door de gemeente Geldrop-Mierlo 
gedurende zes weken (vanaf 21 maart 2007). In deze weken kunnen wensen ten aanzien van 
de inhoud van het MER kenbaar worden gemaakt. Er zijn geen reacties binnengekomen bij de 
gemeente Geldrop-Mierlo. 

Pas nadat het MER door het bevoegd gezag als aanvaardbaar is beoordeeld, zal de procedure 
aangaande de Wet milieubeheer worden voortgezet. De co6rdinatie van deze procedures 
be rust bij de gemeente Geldrop-Mierlo. 

5.2 Vergunningen 

Op de locatie aan de Eendenpoel 15 zijn in het verleden milieu- en bouwvergunningen 
afgegeven. De vigerende rechtsgeldige milieuvergunning is door het College van Burgemeester 
en Wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo afgegeven d.d. 17-10-2003. De veebezetting 
omvat 905 kraamzeugen, 572 vleesvarkens, 3024 gespeende biggen en 2 beren (zie paragraaf 
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4.1 of de bijlage voor NH3-emissie en Odour units). De bestaande varkensstallen worden in de 
nieuwe bedrijfsopzet gedeeltelijk gerenoveerd. 

Daarnaast is een aanvraag betreft het veranderen van de inrichting (veranderingsvergunning) 
gepubliceerd in het kader van de IPPC-richtlijn (zie bijlage). Deze is reeds lopende. 

De nu aan te vragen milieuvergunning omvat zeugen, gespeende biggen en beren, totaal 6.811 
dierplaatsen. Aile bestaande varkensstallen worden emissiearm uitgevoerd, evenals de nieuw 
te bouwen stallen. Voor de nieuwe stallen zullen ook bouwvergunningen aangevraagd worden 
op een zodanig tijdstip dat milieu- en bouwvergunningen gelijktijdig verleend kunnen worden. 

5.3 Tijdschema 

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

Activiteit 
Indienen startnotitie MER bij de gemeente 
Geldrop-Mierlo 
Bekendmaking 
Inspraak voor richtlijnen MER 
Advies wettelijke adviseurs 
Advies commissie MER 
Overleg en vaststellen richtlijnen 
Opstellen en indienen MER 
Indienen aanvraag Wm 
Beoordelen aanvaardbaarheid MER 
Beoordelen ontvankelijkheid 
Milieuvergunning 
Publicatie MER + ontwerp beschikking Wm 
Inspraak / bezwaren / advies MER 
Toetsingsadvies commissie MER 
Beschikking Wet milieubeheer Wm 
Beroep beschikking Wm 
Milieuvergunning onherroepelijk 

Tijdstip 
Februari 2007 

Mei 2007 

September 2007 

November 2007 

Maart 2008 

Mei 2008 

Actie door 
Gemeente Geldrop-Mierlo 

Gemeente Geldrop-Mierlo 
Een ieder 
Inspectie milieu hygiene 
Commissie MER 
Gemeente Geldrop-Mierlo 
Initiatiefnemer / Exlan 
Consultants 
Commissie MER 
Gemeente Geldrop-Mierlo 

Gemeente Geldrop-Mierlo 
Een ieder 
Commissie MER 
Gemeente Geldrop-Mierlo 
Een ieder 

5.4 Internationaal, nationaal, provinciaal en gemeentelijk beleid 

In het MER zal van internationaal tot lokaal beleid de daaraan gekoppelde wetgeving, voor 
zover van toepassing op de plannen van de initiatiefnemer, besproken worden. Daarbij zal 
gekeken worden hoe deze het beste daarop aangepast kunnen worden. Indien noodzakelijk, 
zullen de alternatieven op een rijtje worden gezet. 

5.4.1 Internationaal be/eid 
Vanuit Europa zijn er twee richtlijnen waarmee rekening moet worden gehouden in het kader 
van de aanvraag om een vergunning Wet milieubeheer, te weten de Vogel- en Habitatrichtlijn 
en de IPPC Richtlijn. 

De Vogel- en Habitatrichtlijn 
De Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn (Richtlijn 79/409/EEG en de Richtlijn 92/33/EEG), 
beschermen de natuur in heel Europa. Seide richtlijnen beschermen bepaalde gebieden. Elke 
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lidstaat is verplicht om speciale beschermingszones vast te stellen. Deze vormen samen €len 
Europees netwerk van natuurgebieden: Natura-2000. 

Heden is er sprake van een nieuwe ontwerpbesluiten voor de aanwijzing van de eerste 111 
gebieden als Natura 2000-gebied. Tot 2001 heeft Nederland op basis van de Vogelrichtlijn 78 
gebieden aangewezen. Deze aanwijzingen gelden nog steeds en aan een deel van deze 
gebieden worden nu de instandhoudingdoelstellingen van Natura 2000 toegevoegd. De 
Habitatrichtlijngebieden zijn in 2003 aangemeld bij de Europese Commissie, maar nog niet 
aangewezen. Bij zowel de aanwijzing van de Vogelrichtlijngebieden als bij de aanmelding van 
de Habitatrichtlijngebieden hebben aile betrakkenen hun reactie kunnen geven. 
Van de gebieden liggen de ontwerpbesluiten reeds ter inzage. 

De Vogel- en Habitatrichtlijn wordt in Nederland ge'implementeerd door de 
Natuurbeschermingswet 1998. Op 18 januari 2005 heeft de Eerste Kamer de wet tot wijziging 
van de Natuurbeschermingswet 1998 aangenomen. Op 21 april 2005 is deze gepubliceerd in 
het Staatsblad. Deze wet is op 1 oktober 2005 in werking getreden. 
Met de inwerkingtreding van de wet vindt de toets die uit de Vogelrichtlijn voigt, plaats door 
vergunningverlening van de Natuurbeschermingswet. Dit betekent dat voor de 
vergunningverlening op grond van de Wet milieubeheer er geen aparte toets meer nodig is. 
V~~r habitatgebieden moet nog wei in de vergunningverlening op grond · van de Wet 
milieubeheer rekening worden gehouden. Dit komt, omdat de procedure van aanwijzen nog 
formeel niet is afgerand. Pas als dat gebeurd is, is toetsing door de 
Natuurbeschermingswetvergunning voldoende. Voor die gebieden heeft de Habitatrichtlijn dus 
in principe een rechtstreekse werking. De bestuursorganen dienen bij de verlening van een Wet 
milieubeheer vergunning de gevolgen voor de Habitatnatuurwaarden te beoordelen (integrale 
toetsing). Het gaat om de bescherming van artikel 6, lid 2, 3 en 4 Habitatrichtlijn. 
Wanneer voor een activiteit nu al een Natuurbeschermingswetvergunning nodig is (bijvoorbeeld 
omdat het een beschermd natuurmoment is) ligt het in de rede dat de habitattoets voor de 
habitatnatuurwaarden ook in dat kader plaatsvindt. 
Voor veehouderijen in of bij Habitatrichtlijn-gebieden moet dat bij oprichtingen of uitbreidingen 
die significante gevolgen kunnen hebben, een habitattoets (passende beoordeling) worden 
doorlopen. 

In de directe omgeving van de locatie Eendenpoel 15 Iigt het habitatrichtlijngebied Strabrechtse 
heide en Beuven. Er is in de directe omgeving geen vogelrichtlijngebied aanwezig. 
Het dichtstbijzijnde habitatrichtlijngebied de Strabrechtse heide en Beuven is gelegen in de 
gemeente Cranendonck, Heeze-Leende, Geldrap-Mierlo. Het gebied Strabrechtse Heide ligt op 
een afstand van circa 3.095 meter ten opzichte van de Eendenpoel 15 en het gebied Beuven 
ligt op een afstand van circa 4.930 meter. Het dichtstbijgelegen vogelrichtlijngebied is het 
gebied ten zuiden van Eindhoven op circa 13 kilometer afstand. Vooralsnog kan er vanuit 
worden gegaan dat de beoogde plannen van de initiatiefnemer op deze gebieden geen enkele 
invloed zullen uitoefenen. Een belangrijke ral hierin speelt de ammoniak-standstill binnen het 
bedrijf. 

IPPC-richtlijn 
De IPPC-richtlijn (Europese Richtlijn 96/61/EG inzake ge'integreerde preventie en bestrijding 
van verontreiniging) verplicht de lidstaten van de EU om grate milieuvervuilende bedrijven te 
reguleren middels een integrale vergunning gebaseerd op de beste beschikbare technieken 
(BBT). In Nederland is de richtlijn in de Wet milieubeheer (Wm) en in de Wet verontreiniging 
oppervlaktewateren (Wvo) ge'im plementeerd. 
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Voor zeugenbedrijven is de drempelwaarde 750 zeugenplaatsen. Voor nieuwe bedrijven of 
bestaande bedrijven die voor het eerst boven de 750 zeugenplaatsen komen, dient de richtlijn 
direct te worden toegepast. Dit houdt o.a. in dat de best beschikbare technieken moeten worden 
toegepast (BBT) en dat er een omgevingstoets moet worden uitgevoerd. 
Hierbij moet rekening worden gehouden met de bestaande toestand van het milieu en de 
redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming 
van het milieu. Deze omgevingstoets is voor wat betreft twee belangrijkste aspecten, nl. stank 
en ammoniak, volledig vertaald in de Nederlandse wetgeving. Door het opstellen van een MER 
voldoet de initiatiefnemer aan deze eisen en worden eventuele significante effecten in beeld 
gebracht. De BREF voor intensieve veehouderijen is het document om te bepalen wat BBT is. 
Aangezien de besluitvorming in het kader van de Wet milieubeheer pas na oktober 2007 zal 
plaats vinden, moet het hele bedrijf voldoen aan de IPPC richtlijn en voorzien zijn van BBT. 

5.4.2 Rijksbe/eid en wettelijk kader 

Nota Ruimte 
Op 23 april 2004 heeft het kabinet de Nota Ruimte vastgesteld. De Nota Ruimte bevat de visie 
van het kabinet op de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland en de belangrijkste bijbehorende 
doelstellingen tot 2020, waarbij de periode 2020-2030 geldt als doorkijk naar de lange termijn. 
In de nota staat centraal dat het rijk de waarborgen voor ruimtelijke waarden van nationaal 
belang creeert om die te kunnen behouden en ontwikkelen. Voor heel Nederland wordt een 
beperkt aantal generieke regels gehanteerd. 

Vanuit het oogpunt van economie, milieu, landschappelijke kwaliteit en infrastructuur (verkeer, 
water, energie, logistiek) streeft het kabinet in de Nota Ruimte de bundeling na van niet
grondgebonden en/of kapitaalintensieve landbouw in landbouwontwikkelingsgebieden. In deze 
landbouwontwikkelingsgebieden wordt ruimte geboden voor nieuwvestiging en uitbreiding van 
bedrijven in een specifieke sector of een combinatie van sectoren. De provincies wordt 
gevraagd dergelijke gebieden aan te wijzen en in de streekplannen en/of reconstructieplannen 
te begrenzen en de ontwikkeling van niet-grondgebonden en/of kapitaalsintensieve landbouw 
daarbuiten af te rem men. Het ruimtelijke beleid is erop gericht om de kracht van de bestaande 
landbouwontwikkelingsgebieden te versterken en de daarvoor benodigde ruimte te behouden. 

In het Structuurschema Groene Ruimte 2, welke in de Nota Ruimte is ge'integreerd, staat het 
voornemen om de intensieve veehouderij te concentreren in perspectiefvolle gebieden. De 
landbouwontwikkelingsgebieden zoals opgenomen in de Reconstructiewet Zandgronden vallen 
onder deze perspectiefvolle gebieden. Hetzelfde geldt voor de duurzame locaties in de 
verwevingsgebieden. De locatie aan de Eendenpoel15 bevindt zich in een verwevingsgebied. 

Natuurbeschermingswet 
De Natuurbeschermingswet maakt het mogelijk natuurmonumenten te beschermen door deze 
aan te wijzen als "beschermd natuurmonument" of "staatsmonument" en aan de aanwijzing 
bepaalde rechtsgevolgen te verbinden. Voor schadelijke handelingen in en rondom een 
beschermd Natuurmonument geldt een vergunningplicht. De provincie is hierbij de 
vergunningverlenende instantie. Het dichtstbijgelegen gebied dat onder de 
Natuurbeschermingswet valt is Beuven in de gemeente Geldrop-Mierlo op circa 4.930 meter 
van de Eendenpoel 15. 
Door deze afstand kan er net als in het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijngebieden, er 
vanuit worden gegaan dat de beoogde plannen van de initiatiefnemer op dit gebied geen enkele 
invloed zullen uitoefenen. 
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De Flora- en faunawet vormt voor wat betreft de soortenbescherming een concrete en correcte 
implementatie van de habitatrichtlijn. Deze wet is op 1 april 2002 in werking getreden. Doel van 
deze wet is de bescherming van dier- en plantensoorten in hun natuurlijke leefgebied. Ais 
gevolg van ruimtelijke ingrepen is het mogelijk dat beschermde soorten beschadigd, verstoord 
of vernietigd worden. Ais op basis van onderzoeksgegevens blijkt dat beschermde soorten 
voorkomen, kan dit consequenties hebben voor de voorgenomen ruimtelijke ingreep. 
Om de plannen van de initiatiefnemer te kunnen realiseren, dient het huidige bouwblok 
aangepast te worden, zodat er kan worden uitgebreid. 

Met ingang van juli 2004 geldt een Wijziging Besluit vrijstelling beschermde plant- en 
diersoorten. Met de wijziging worden knelpunten opgelost die o.a. bestaan bij ruimtelijke 
projecten als gevolg van de aanwezigheid van beschermde dier- en plantensoorten. Bij veel 
werkzaamheden hiermee samenhangend is het niet langer nodig een ontheffing van Flora- en 
Faunawet aan te vragen om beschermde dieren te verstoren of bijvoorbeeld beschermde 
planten te maaien. In plaats hiervan gaat een vrijstelling gelden. Om gebruik te kunnen maken 
van de vrijstelling is het wei nodig om te werken volgens een gedragscode. Aileen als het gaat 
om veel voorkomende soorten is het niet nodig om volgens een dergelijke gedragscode te 
werken. 

Exlan Consultants heeft onderzoek gedaan voor de locatie Eendenpoel 15, waarbij gegevens 
zijn opgevraagd bij Het Natuurloket en het bureau Natuurverkenningen (Directie Ecologie) van 
de provincie Noord-Brabant. Hieruit blijkt dat de activiteiten van de initiatiefnemer geen nadelige 
gevolgen zullen hebben voor de omgeving voor wat betreft de Flora- en Faunawet (zie 
quickscan natuurtoets in de bijlage). 

Wet milieubeheer 
De aanvraag voor een nieuwe milieuvergunning zal worden getoetst aan de Wet milieubeheer, 
met uitzondering van de aspecten ammoniak en geurhinder, waarvoor afzonderlijke wetgeving 
bestaat. 

Wet ammoniak en veehouderij (Wav) 
Van belang voor het aspect ammoniakemissie bij vergunningverlening is de Wet ammoniak en 
veehouderij (Wav) welke per 8 mei 2002 van kracht geworden is. Bij de beslissing inzake de 
vergunning voor de oprichting of verandering van een veehouderij betrekt het bevoegd gezag 
de gevolgen van de ammoniakemissie uit de tot de veehouderij behorende dierenverblijven 
uitsluitend op de wijze zoals die is aangegeven in de Way. 

Uit de Way voigt dat er onderscheid moet worden gemaakt tussen bedrijven welke zich 
bevinden binnen een kwetsbaar gebied of in een zone van 250 meter hieromheen en bedrijven 
welke hierbuiten zijn gelegen. Voor de eerste groep bedrijven gelden beperkingen bij uitbreiding 
van het bedrijf. Kwetsbaar gebied moet voldoen aan twee criteria: Het moet (in het 
ammoniakbeleid van voor 1 januari 2002) als voor verzuring gevoelig gebied zijn aangemerkt en 
daarnaast zijn opgenomen in de ecologische hoofdstructuur (EHS), welke door de provincie is 
vastgesteld (zie onderdeel Provinciaal beleid). Het dichtstbijgelegen kwetsbaar gebied 
SanglGoorkens bevindt zich op een afstand van meer dan 504 m vanaf het eerste dierverblijf. 
De inrichting aan de Eendenpoel 15 heeft daardoor niet te maken met de beperkingen gesteld 
in de Way. Voor de WAV is momenteel een wetswijziging lopende, die in de eindfase is 
aanbeland. Een belangrijke verandering daarbij is dat de kwetsbare gebieden opnieuw, maar 
ook anders dan voorheen, vastgesteld gaan worden. 
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Kwetsbare gebieden, die kleiner zijn dan 50 hectare, worden in de gewijzigde WAV niet meer 
als kwetsbaar beschouwd, tenzij er heel bijzondere redenen zijn om ze wei als kwetsbaar aan te 
wijzen. 

Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij 
Het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij, kortweg genoemd het Besluit 
huisvesting, is op 28 december 2005 in het Staatsblad nr. 675 gepubliceerd. Het Besluit is nog 
niet in werking getreden. 
Het Besluit huisvesting wordt gebaseerd op artikel 8.44 Wm en bevat algemene regels voor 
veehouderijen. Met het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij zal invulling worden 
gegeven aan het algemene emissiebeleid voor heel Nederland. 
Het besluit bepaalt dat dierenverblijven, waar emissiearme huisvestingssystemen voor 
beschikbaar zijn, op den duur emissiearm moeten zijn uitgevoerd. Hiertoe zal het besluit 
zogenaamde maxima Ie emissiewaarden bevatten. Op grond van het besluit mogen aileen nog 
huisvestingssystemen met een emissiefactor die lager is dan of gelijk is aan de maximale 
emissiewaarde, toegepast worden. 
Het besluit is op 28 december 2005 gepubliceerd in het Staatsblad 2005, nr. 675, maar is nog 
niet in werking getreden. 

Het bevoegd gezag moet bij de vergunningverlening zorgen dat er geen strijdigheid met het 
Besluit ontstaat (art. 8.9 wm). Er mogen geen nieuwe huisvestingssystemen meer vergund 
worden met een emissiefactor die hoger is dat de maximale emissiewaarde van het Besluit. Het 
Besluit gaat (voorlopig) aileen maximale emissiewaarden bevatten voor varkens, kippen en 
melkrundvee. Bovendien is het niet zo dat huisvestingssystemen meteen vanaf het moment van 
in werking treden van het Besluit aan de maximale emissiewaarden moeten voldoen. Nieuwe 
stallen zullen er meteen aan moeten voldoen. Voor bestaande stall en zullen echter 
overgangstermijnen gaan gelden. De stalsystemen die toegepast gaan worden binnen de 
inrichting van de initiatiefnemer voldoen allemaal aan het Besluit huisvesting. 

Wet geurhinder en veehouderij 
Per 1 januari 2007 jl. is de nieuwe Wet geurhinder en Veehouderij (Wgv) die de bestaande 
geurwetgeving vervangt, in werking getreden. In deze wet wordt de geur en geurhinder op een 
compleet andere wijze dan in de vorige wetgeving benaderd en berekend. De Wgv vormt het 
toetsingskader bij vergunningverlening veroorzaakt door dierverblijven van veehouderijen. V~~r 
toetsing van veehouderijbedrijven aan de Wgv wordt gebruik gemaakt van het 
verspreidingsmodel V-Stacks vergunning. Voor het berekenen van de geursituatie wordt gebruik 
gemaakt van het verspreidingsmodel V-Stacks gebied. 

De Wgv geeft twee methoden voor het beoordelen van de geur van veehouderijen bij een 
vergunningaanvraag: 
I. Ais de geuremissie van een diercategorie bekend is, dan wordt de geurbelasting op een 

'geurgevoelig object' (zoals een burgerwoning) berekend met V-Stacks vergunning en 
getoetst aan waarden voor de geurbelasting. 

II. Ais de geuremissie van een dier niet bekend is, stelt de Wgv minimumafstanden tussen 
de veehouderij en een geurgevoelig object. 

De Wgv biedt gemeenten de mogelijkheid om bij verordening van de wettelijke normen af te 
wijken, binnen bepaalde grenzen (artikel 6 van de wet). Afwijkende normen gelden binnen een 
bepaald gebied. Het hanteren van afwijkende normen moet worden onderbouwd vanuit een 
ruimtelijke visie op de ontwikkeling van het gebied. Daarbij moet een relatie worden gelegd met 

070906 MER 06.07 141 .01 .hv Pijnenburg doc 23 



Varkenshouderij Pijnenburg Mierlo VOF 
Eendenpoel 15 Ie Mierlo 

Exlan 

de bestaande en te verwachten geursituatie in het gebied. Dit kan worden gedaan in een 
zogenaamde gebiedsvisie, waarin een onderbouwing wordt gevonden voor de afwijkende 
normsteliing. 

V-Stacks vergunning berekent de verspreiding van geur vanuit een veehouderijbedrijf. Het 
rekenresultaat is de geurbelasting op in de nabije omgeving gelegen geurgevoelige objecten. 
Vervolgens toetst het programma of de berekende geurbelasting voldoet aan de norm die van 
toepassing is. Deze norm moet vooraf worden ingevoerd. Om de geurbelasting te berekenen, 
worden gegevens ingevoerd over het bedrijf (bronnen) en de omliggende geurgevoelige 
objecten (receptoren). Het model houdt rekening met de meteorologische gegevens van een 
heel jaar en met de ruwheid van de omgeving. 

De berekening van de geurbelasting bestaat uit de volgende stappen: 

Stap 1. 
• Geuremissie per dier vermenigvuldigd met aantal dieren is geuremissie vanuit dierenverblijf. 
• Geuremissie vanuit dierenverblijf vermenigvuldigd met aantal dierenverblijven is 

geuremissie vanuit veehouderij. 
Stap 2. 
• Geuremissie vanuit veehouderij ingevoerd in het verspreidingsmodel resulteert in de 

geurbelasting op geurgevoelig object. 
Stap 3. 
• De berekende geurbelasting op geurgevoe/ig object wordt getoetst aan de maximale waarde 

voor de geurbelasting. 

De geuremissies per dier zijn vastgelegd in de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv). De 
geuremissie per dier is uitgedrukt in Europese odour units ('Europese geureenheden') per 
tijdseenheid per dier (ouE!s/dier). Europese odour units worden gemeten volgens de norm NEN
EN 13725 1

. 

De geuremissie vanuit een veehouderijbedrijf wordt uitgedrukt in Europese odour units per 
tijdseenheid (OUE!S). 
De geurbelasting berekend met V-Stacks vergunning wordt uitgedrukt in Europese odour units 
per kubieke meter lucht (ouE/m3) als 98-percentielwaarde (P98). De 98-percentielwaarde 
betekent dat deze concentratie gedurende 2% van de tijd wordt overschreden, de overige 98% 
van het jaar is de concentratie Jager. 

Geurnorm (ouElm3) 
Per geurgevoelig object moet de geurnorm worden ingevoerd waaraan getoetst moet worden. 
Hiervoor gelden de wettelijke geurnormen, of afwijkende geurnormen als hiervoor een 
verordening is opgesteld. 
De wettelijke normen met de bandbreedte voor de afwijkende normen (tussen haakjes) zijn 
weergegeven in onderstaande tabel: 

Minimale en maximale geurnormen in ouE/m3 op een gevoelig object (receptorpunt) 

Concentratiegebied: 

Niet concentratiegebied: 
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Het onderscheid concentratiegebieden en niet concentratiegebieden verwijst naar de indeling 
uit bijlage I bij de Meststoffenwet. De locatie Eendenpoel 15 valt in het concentratiegebied. 

In de omgeving van Eendenpoel 15 zijn een aantal stankgevoelige objecten gelegen. De 
bebouwde kom van Helmond ligt op een afstand van circa 600 meter. De bebouwde kom ligt 
ten noordwesten t.o. v. de locatie Eendenpoel 15. De afstand van Eendenpoel 15 tot aan het 
geurgevoelige object Eendenpoel 7 (dichtstbijzijnde burger) bedraagt circa 500 meter. Dit object 
ligt ten zuidwesten van de locatie Eendenpoel 15. Het object Hogtsedijk 10, gelegen op een 
afstand van ca. 338 m (huidige situatie) / ca. 270 m (aangevraagde situatie), ligt ten 
noordwesten van de inrichting. 
In beide gevallen wordt de norm van 3,0 (binnen bebouwde kom) en 14,0 (geurgevoelig object) 
met de aangevraagde geuremissie niet overschreden (zie bijlage). 

Varkensbesluit 
Welzijnswetgeving voor de varkenshouderij is omschreven in het Varkensbesluit. Het bedrijf van 
initiatiefnemer zal hieraan voldoen. De oppervlakte per dierplaats en het percentage dichte vloer 
per dierplaats zal voldoen aan de wettelijke normen van respectievelijk 0,80 m2 en 40%. Deze 
normen geld en voor nieuwe en te renoveren stallen. Dit is bij de plannen van de initiatiefnemer 
het geval. Er is op het bedrijf een noodstroomaggregaat aanwezig om in geval van uitval van de 
stroom toch te kunnen ventileren. ' 

Besluit Luchtkwaliteit 
Het Besluit Luchtkwaliteit 2005 vormt het toetsingskader voor stofconcentraties in de lucht bij 
milieuvergunningen. In het Besluit Luchtkwaliteit worden wettelijke luchtkwaliteitsnormen 
genoemd van de luchtverontreinigende stoffen: stikstofdioxiden (N02 en NOx (a Is N02)), 
koolmonoxide (CO), fijnstof (PM1Q), benzeen (C6H6), zwaveldioxide (S02) en lood (Pb). Volgens 
het besluit dient rekening gehouden te worden met de grenswaarden voor deze stoffen. Voor 
het bepalen van de luchtkwaliteit en het overschrijden van eventuele grenswaarden, wordt de 
immissie van betreffende componenten inzichtelijk gemaakt. De grenswaarden geven een 
niveau van de buitenluchtkwaliteit aan dat, in het belang van de bescherming van de 
gezondheid van mens en milieu, binnen een bepaalde termijn moet zijn bereikt. Voor de locatie 
aan de Eendenpoel 15 is getoetst aan het "Besluit Luchtkwaliteit 2005", zie hiervoor de bijlage. 
Omdat de fijn stofemissie in de aangevraagde situatie sterk afneemt LV.m. de vigerende 
vergunning, is enkel een beperkte immissietoets uitgevoerd. 

Het Inrichtingen en vergunningenbesluit Ivb) 
Uit dit besluit is te halen dat voor onderhavige inrichting door zijn aard, omvang en toe te 
passen hoeveelheid stoffen en hulpgoederen het college van Burgemeester en Wethouders van 
de gemeente Geldrop Mierlo het bevoegd gezag is om een besluit te nemen op de aanvraag 
voor een vergunning Wet milieubeheer. 

Meststoffenwet. uitvoeringsbesluit 
Voor zover er bij de in te dienen aanvraag vergunning Wet milieubeheer aspecten zijn die 
betrekking hebben op de Meststoffenwet zal daar op worden ingegaan. 
Registratieverplichtingen en uitrijregels zijn in deze wet geregeld. Op het bedrijf vindt geen 
bewerking van mest plaats. 
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Kaderrichtlijn water 
In het MER zal worden aangegeven hoe de gevolgen van de plannen van initiatiefnemer op 
waterhuishoudkundig gebied voor de omgeving aangepakt worden (zie hoofdstuk 8, onderdeel 
water). 

5.4.3 Provinciaal be/eid 

Streekplan Noord-Brabant 
In het Streekplan Noord-Brabant (2002) is een aantal belangrijke beleidsregels geformuleerd 
die ook van toepassing zijn op de locatie van de initiatiefnemer. Voor het buitengebied, waarbij 
de hoofdfuncties landbouw, natuur en recreatie zijn, is een zonering aangebracht in Groene 
Hoofdstructuur (GHS) en Agrarische Hoofdstructuur (AHS). Beide zijn weer onderverdeeld in 
twee hoofdzones, namelijk GHS-natuur, GHS-Iandbouw, AHS-Iandschap en AHS-Iandbouw. 
Per hoofdzone zijn er weer 3 of meer subzones. De locatie Eendenpoel 15 valt in de hoofdzone 
GHS-Iandbouw met als subzone natuurontwikkelingsgebied (zie bijlage). Het plangebied valt 
niet binnen een leefgebied voor struweelvogels of andere kwetsbare soorten. 
Voor de plannen van de initiatiefnemer zijn enkele ruimtelijke ingrepen noodzakelijk. Het 
bouwblok moet worden uitgebreid. Het streekplan biedt in de GHS-Iandbouw met als subzone 
natuurontwikkelingsgebied intensieve veehouderijen de mogelijkheid hun bouwblok tot max. 
2,5 hectare uit te breiden. Hierbij is wei een vereiste dat het een duurzame locatie betreft. In de 
bijlagen is de duurzaamheidtoets opgenomen. Uit dit onderzoek blijkt dat er geen significante 
negatieve effecten door de voorgenomen ontwikkeling aan de Eendenpoel 15 te Mierlo te 
verwachten. Het plangebied heeft een niet zodanige status dat aanvullend veldonderzoek 
noodzakelijk is. Enkel heeft de locatie een middelhoge indicatieve archeologische 
verwachtingswaarde. Echter wanneer een archeologisch onderzoek noodzakelijk is, kan door 
de gemeente hiernaar worden verzocht. Aigemeen gezien zou het in principe als een duurzame 
locatie kunnen worden aangemerkt. 

5.4.4 Gemeentelijk be/eid 

Bestemmingsplan 
De gemeente Geldrop beschikt over een bestemmingsplan Buitengebied (vastgesteld 30 maart 
2000, gedeeltelijk goedgekeurd door Gedeputeerde Staten d.d. 7 november 2000). De gemeente 
Mierlo beschikt over een bestemmingsplan Buitengebied (vastgesteld 11 april 1983, gedeeltelijk 
goedgekeurd door Gedeputeerde Staten d.d. 16 mei 1984). De gemeente Geldrop-Mierlo is op dit 
moment bezig met de actualisering van het bestemmingsplan, waarna goedkeuring door de 
Gedeputeerde Staten moet worden verleend. 

De locatie Eendenpoel 15 is met een agrarisch bouwblok van ca. 1,5 hectare gelegen in een 
gebied bestemd als agrarisch gebied (Ag). Er zit geen toegevoegde waarde op. De gronden in dit 
gebied zijn bestemd voor een duurzame bedrijfsvoering. 
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Het bedrijf aan de Eendenpoel 15 beschikt over een rechtsgeldige milieuvergunning van d.d. 17-
10-2003 voor de onderstaande aantallen dieren (zie ook bijlage): 

Diercategorie Rav code Stalsysteem Aantal 
dieren 

Kraamzeugen D 1.2.12 Koeldeksysteem (150% koeloppervlak) 224 
Vleesvarkens D 3.2.6.2.1 Koeldeksysteem (200% koeloppervlak) met roostervloer anders 288 

dan metaal. Emitterend mestoppervlak maximaal 0.6 m2. 
Vleesvarkens D 3.2.6.1 Koeldeksysteem (200% koeloppervlak) met metalen 216 

roostervloer (maximaal 0.8 m2 emitterend mestoppervlak) 
Vleesvarkens D 3.2.1 .1 Gedeeltelijk roostervloer gehele dierplaats onderkelderd zonder 68 

stankafsluiter hokoppervlak maximaal 0.8 m2. 
Beren D 2.5 Overige huisvesting 2 
Guste- en dragende D 1.3.14 Overige huisvesting. individuele huisvesting. 40 
zeugen 
Guste- en dragende D 1.3.8.1 Koeldeksysteem (115% koeloppervlak) 641 
zeugen 
Gespeende biggen D 1.1.12.3 Opfokhok met schuine putwand; hokoppervlak > 0.35 m2. 3.024 

emitterend mestoppervlak > 0.07 m2. echter kleiner dan 0.10 m2; 
in grote groepen. vanaf 30 biggen. gehuisvesl. 
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In dit hoofdstuk zullen achtereenvolgens de nulsituatie, de voorgenomen activiteit en het meest 
milieuvriendelijke alternatief worden besproken. 

6.1 Nulsituatie/referentiesituatie 

De nulsituatie vormt de situatie waarin het huidige bedrijf zich niet verder ontwikkelt. Dit is de 
huidige situatie aangevuld met autonome ontwikkelingen. 

De huidige bedrijfsvoering betreft een varkenshouderij. De aard en omvang van het huidige in 
werking zijnde bedrijf is weergegeven in de bijlage. De dieren worden gedeeltelijk traditioneel 
gehuisvest en gedeeltelijk emissiearm. Op het bedrijf wordt brijvoer gevoerd, waarbij o.a. 
reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie gebruikt worden. 

De autonome ontwikkelingen in de omgeving zijn moeilijk in te schatten. In de directe omgeving 
van het bedrijf zijn geen ontwikkelingen bekend aangaande verandering van bestemmingen, 
dan wei uitbreiding of wijziging van bedrijvigheid. 
Het bedrijf is gelegen in een landbouwverwevingsgebied. Gezien de omgevingsfactoren behoort 
uitbreiding van agrarische bedrijven tot de mogelijkheden. Het betreft hier immers een 
duurzame locatie (zie ook bijlage 10). 

Het bedrijf zal moeten voldoen aan de wet- en regelgeving, die ook aanpassingen vraagt van 
bedrijven die geen uitbreidingsplannen hebben. Te denken valt hierbij aan de Amvb huisvesting, 
de gewijzigde Way en de IPPC-richtlijn. In de bijlagen is aangegeven wat de maximale NHT 
emissie van het bedrijf zal zijn als het aangepast is aan de maximale emissiewaarden van de 
Amvb Huisvesting. Dit betekent dat het bedrijf na 30 oktober 2007 ruimschoots voldoet aan de 
IPPC regelgeving. Ook de bestaande stallen zullen daarbij voorzien zijn van BBT. 

6.1.1 Ammoniak 
Op de vigerende vergunning met fok- en vleesvarkens zijn enkele stallen voorzien van een 
emissiearm huisvestingssysteem. Zie hiervoor de bijlage. 
De totale NH3-emissie in de vigerende situatie bedraagt 3537,5 kg NH3. De NH3 depositie op de 
relevante kwetsbare gebieden is in onderstaande tabel weergegeven. De achtergronddepositie 
in de gemeente Geldrop-Mierlo is circa 2.500 mol/ha/jr. De kritische depositiewaarde van het 
dichtstbijgelegen kwetsbare A gebied Sang en Goorkens is niet bekend, maar kijkende naar het 
soort bosgebied zal het 1.050 mol/ha/jr zijn of hoger. In onderstaande tabel is de depositie op 
kwetsbare gebieden in de omgeving in de vigerende situatie schematisch weergegeven. 

• label 3 Oepositie onderzoekslocatie op kwetsbaar A gebied (vigerende situatie) 

Afstand in afstandsfactor emissie NH3 depositie in 
meters vigerende verg. mol/ha/jr 

Agebied 504 0,035 3.537,5 123,8 
Sang/Goorkens 
N.B gebied 4.930 n.v.t. 3.537,5 n.v.t. 
Habitatrichtlijn 3.095 n.v.t. 3.537,5 n.v.t. 

In de bijlage is op een kaart aangegeven waar het kwetsbare A gebied is gelegen. 
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Het Natuurbeschermingswetgebied "Beuven" in de gemeente Geldrop-Mierlo blijft buiten 
beschouwing vanwege de afstand van > 3 kilometer. Hetzelfde geldt voor Het 
Habitatrichtlijngebied "Strabrechtse Heide". 

6.1.2 Geur va/gens Wgv 
In de bijlage is aangegeven dat de huidige vergunning een geuremissie heeft van 45.936,9 
odour units. In de omgeving van Eendenpoel 15 zijn een aantal stankgevoelige objecten 
gelegen. De bebouwde kom van Helmond ligt op een afstand van circa 600 meter. De 
bebouwde kom ligt ten noordwesten t.o. v. de locatie Eendenpoel 15. De afstand van 
Eendenpoel 15 tot aan het geurgevoelige object Eendenpoel 7 bedraagt circa 500 meter. Dit 
object ligt ten zuidwesten van de locatie Eendenpoel 15. Het object Hogtsedijk 10, gelegen op 
een afstand van ca. 338 m, ligt ten noordwesten van de inrichting. 
In aile gevallen wordt de norm van 3,0 (binnen bebouwde kom) en 14,0 (geurgevoelig object) 
met de aangevraagde geuremissie niet overschreden (zie bijlage). 

Brijvoer en bijproducten 
In de huidige situatie wordt er op het bedrijf brijvoer verstrekt. In de aangevraagde situatie met 
zeugen is ook een brijvoerinstallatie met bijproducten opgenomen. Hier wordt in deze MER 
informatie over verstrekt in de bijlage. 

6.1.3 Fijn staf (PM10) 

Voor wat betreft het aspect fijn stof wordt verwezen naar de als bijlage toegevoegde fijn stof 
rapportage. De fijn stofimmissie betreft de bijdrage van fijn stof aan de omgeving van de 
inrichting. De fijn stofemissie in de aangevraagde situatie neemt in sterke mate af t.o.v. de fijn 
stofemissie in de vigerende situatie (zie bijlage). Hoewel de verkeersbewegingen in de 
aangevraagde situatie toenemen t.o.v. de vigerende situatie, blijft de afname van de fijn 
stofemissie in de aangevraagde situatie groot. 
De bepaling van de immissie vindt plaats op de grens van de inrichting, aan de hand van het 
Car" model versie 6.0. De achtergrondwaarden in Mierlo (gemeente Geldrop-Mierlo) aan de 
Eendenpoel 15 van PM1Q is voor het referentiejaar 2007 berekend op 29,4 ~g/m3. In de 
referentiesituatie wordt de grenswaarden voor fijn stof niet overschreden (zie bijlage). 

6.1.4 Energie 
Het energieverbruik in de huidige situatie bedraagt naar schatting circa 90.000 kWh en circa 
25.000 m3 aardgas op jaarbasis. 
De vleesvarkenhuisvesting komt te vervallen en de vleesvarkensstallen worden gerenoveerd en 
ge'integreerd in de nieuwbouw voor de zeugen. De bestaande situatie voor wat betreft het 
energieverbruik is in de aangevraagde situatie niet meer representatief. 

6.1.5 Drijfmest 
De mestproductie van de inrichting in de huidige situatie bedraagt circa 7.550 m3 per jaar. Deze 
wordt afgevoerd naar landbouwgrond van derden. Voor de huidige vergunde veebezetting zijn 
varkensrechten aanwezig. 

6.2 De voorgenomen activiteit 

De voorgenomen activiteit betreft een uitbreiding van de zeugentak met ca. 
1.721 zeugenplaatsen t.o. v. de vigerende vergunning. De vleesvarkenstak komt geheel te 
vervallen, deze stallen worden gerenoveerd en ge'integreerd in het nieuwe totaalplan. Ais 
bijlage is de milieutekening toegevoegd. 
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Aile nieuw te bouwen stallen worden voorzien van een chemische luchtwasser of 
combiwasser. De bestaande zeugenstallen blijven voorzien van een Koeldeksysteem; 
Doordat er als emissiearm systeem voor luchtwassers is gekozen zijn aile nieuwe stallen 
voorzien van een centraal afzuigsysteem; 
De emissiepunten zijn daarbij zodanig gekozen dat de geurhinder voor de omgeving zo 
gering mogelijk is; 
Mestopslag vindt plaats onder de bestaande stallen en de nieuw te bouwen stallen. Daarbij 
wordt voldaan aan de eisen van de BRM en HBRM. 
De bijpraducten voor de brijvoerinstallatie worden opgeslagen in de daarvoor bestemde 
silo's. Daarnaast vindt er nog opslag van mengvoer plaats in silo's die rand de voerkeuken 
zijn gesitueerd. In de bijlage wordt informatie verschaft over de praducten en de te 
gebruiken hoeveelheden. 

6.2.1 Ammoniak 
De onderzoekslocatie is buiten de 250 meter zone van een kwetsbaar A-gebied gelegen. In de 
aangevraagde situatie is er sprake van een ammoniak standstill. De ammoniakemissie zal in de 
aangevraagde situatie niet toe nemen t.o.v. de vigerende situatie. 
In de plannen van de initiatiefnem~r worden de stallen voorzien van een chemische luchtwasser 
met een reductie van 70% I 95%, of gedeeltelijk met een combiwasser met een reductie van 
85% of koeldeksysteem. 
Aangezien de uitbreiding aan de noordzijde van de inrichting plaatsvindt, wordt de afstand tot 
het kwetsbare gebied niet kleiner. De dichtstbijzijnde emissiepunten in de aan te vragen 
vergunning blijven hetzelfde gesitueerd t.o.v. de kwetsbare gebieden als in de huidige 
vergunning. Over het algemeen verandert er niets. In onderstaande tabel is de depositie op 
kwetsbare gebieden in de omgeving in de voorgenomen activiteit schematisch weergegeven. 

• Tabel 4 Depositie onderzoekslocatie op kwetsbaar A gebied (voorgenomen activiteit) 

Afstand in afstandsfactor emissie NH3 depositie in 
meters voorgenomen mol/ha/jr 

activiteit 
Agebied 504 0,035 3.537,4 123,8 
Sang/Goorkens 
N.B gebied 4.930 n.v.t. 3.537,4 n.v.t. 
Habitatrichtlijn 3.095 n.v.t. 3.537,4 n.v.t. 

6.2.2 Geur vo/gens Wgv 
In het opgezette plan van de initiatiefnemer worden verschillende systemen toegepast. De 
geuremissie van deze systemen verschillen in de volgende opzichten: 
o Koeldeksysteem (emissiearm) heeft een geuremissiefactor van 27,9 (kraamzeugen); 
o Chemisch luchtwassysteem 70% en 95% heeft een geuremissiefactor van 13,1 (guste- en 

dragende zeugen), een geuremissiefactor van 5,5 (gespeende biggen) of een 
geuremissiefactor van 16,1 (opfokzeugen); 

D Gecombineerd luchtwassysteem 85% heeft een geuremissiefactor van 8,4 (kraamzeugen), 
een geuremissiefactor van 5,6 (guste- en dragende zeugen/beren) of een geuremissie van 
6,9 (opfokzeugen) 

In de omgeving van Eendenpoel 15 zijn in de gewenste situatie dezelfde stankgevoelige 
objecten gelegen als in de vigerende situatie. De bebouwde kom van Helmond ligt op een 
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afstand van circa 600 meter. De bebouwde kom ligt ten noordwesten t.o. v. de locatie 
Eendenpoel 15. De afstand van Eendenpoel 15 tot aan het geurgevoelige object Eendenpoel 7 
bedraagt circa 500 meter. Dit object ligt ten zuidwesten van de locatie Eendenpoel 15. Het 
object Hogtsedijk 10, gelegen op een afstand van ca. 270 m, ligt ten noordwesten van de 
inrichting. 
In aile gevallen wordt de norm van 3,0 (binnen bebouwde kom) en 14,0 (geurgevoelig object) 
met de aangevraagde geuremissie niet overschreden (zie bijlage). 

6.2.3 Fijn stof (PM10) 

Doordat in de voorgenomen activiteit het grootste gedeelte van de inrichting wordt voorzien van 
luchtwassers, wordt het maximale gedaan om de emissie van fijn stof zo laag mogelijk te 
houden. In vergelijking met de referentiesituatie vindt er een grote afname plaats van de fijn 
stofemissie van het bedrijf, zelf met meer dan 50%. Hoewel de verkeersbewegingen in de 
aangevraagde situatie toenemen t.o.v. de vigerende situatie, blijft de afname van de fijn 
stofemissie in de aangevraagde situatie groot. 
De bepaling van de immissie vindt plaats op de grens van de inrichting, aan de hand van het 
Car II model versie 6.0. De achtergrondwaarden in Mierlo (gemeente Geldrop-Mierlo) aan de 
Eendenpoel 15 van PM10 is voor het referentiejaar 2008 berekend op 28,5 IJg/m 3 

In de fijn stofrapportage (zie bijlage) is de geconcludeerd dat er geen overschrijdingen zijn van 
de grenswaarde van 40 IJg/m3 als jaargemiddelde en van de grenswaarde van 50 IJg/m3 als 24-
uursgemiddelde die per jaar 35 keer mag worden overschreden. Een uitgebreide toets a.d.h.v. 
een verspreidingsmodel kan daardoor achterwege gelaten worden. 

6.2.4 Energie 
Over het energieverbruik kan worden gesteld dat de nieuw te bouwen stallen wordt voorzien 
van energiebesparende maatregelen. De stallen worden optimaal ge"lsoleerd. 
De nieuwe stallen worden voorzien van centrale afzuiging, aangesloten op een 
luchtwassysteem. Hierdoor wordt het vermogen van de ventilator per varken minder en daalt 
het energieverbruik. Gemiddeld vragen ventilatie en verwarming bijna 80% van de benodigde 
energiekosten. De nieuwste moderne computergestuurde ventilatiesystemen, inclusief 
aansluiting op luchtwasser, die op de nieuw te realiseren varkensstallen toegepast zullen gaan 

. worden geven flinke besparingen op de energiekosten. Zuinig ventileren brengt ook lage 
verwarmingskosten met zich mee. Dit scheelt enorm in het elektriciteitverbruik. 

Wat betreft de isolatie zal de Rc van de wanden en het dak minimaal 2,5 m2 I<JN bedragen. 
Doordat de gehele stallen compact gebouwd worden en de afdelingen relatief dicht tegen elkaar 
aan liggen treedt er minder warmteverlies op. Ook zijn de afdelingen dermate groot dat er zeer 
nauwkeurig geventileerd kan worden zonder een diafragma te gebruiken. Het niet toepassen 
van een diafragmaschuif kost geen extra energie. 

Door de toepassing van luchtwassers ontstaat er een toename van elektriciteitsverbruik per 
dierplaats ten opzichte van een situatie zonder luchtwassers. Deze wordt veroorzaakt door de 
tegendruk van het wasserpakket, het verbruik van de pomp die het water rondpompt en het 
verpompen van het spuiwater. Voor deze stallen is gekozen voor een luchtwasser met een 
lamellenfilter. Dit systeem is het energiezuinigste op luchtwasgebied. In tegenstelling tot de 
netfiltersystemen draait de pomp maar 1 minuut per 30.000 m3

, dit is voldoende om de lamellen 
te besproeien. Bij de anderen systemen draait de pomp continuo Dit levert een aanzienlijke 
energiebesparing op. Daarnaast hebben deze luchtwassers een dermate grote omvang dat 
alles naar verhouding ook energiezuiniger is. 
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De verlichting bestaat uit TL-Iampen met een hoge lichtopbrengst per kW vermogen. Er wordt 
aan energiebeheer gedaan door niet onnodig lampen aan te laten en ook de voermotoren niet 
langer te laten draaien dan voor het voeren noodzakelijk is. 

Het te verwachten energieverbruik bedraagt naar schatting ca. 145.000 kWh. Het gebruik van 
luchtwassers zorgt voor een circa 20 a 25% hogere energieverbruik. Registratie van het 
energieverbruik zal, als het bedrijf in werking is volgens de nu gevraagde vergunning, aantonen 
wat het werkelijke verbruik is en of er nog maatregelen mogelijk zijn om het verbruik naar 
beneden te krijgen. Op voorhand is het moeilijk in te schatten wat het verbruik zal zijn en of dit 
verbruik redelijk is. 

6.2.5 Drijfmest 
De mestproductie van het bedrijf in de gewenste situatie zal ca. 12.500 m3 per jaar bedragen. 
Het grootste deel zal afgevoerd worden naar landbouwgrond van derden met inachtneming van 
aile regels betreffende de mestwetgeving. 
Onder de bestaande stallen en de nieuw te bouwen stallen vindt de opslag van de mest plaats. 
De kelders zijn 0,60 tot 2,00 m diep. De totale neUo opslagcapaciteit bedraagt circa 10.000 m3

. 

Dit betekent dat er in principe bijna voldoende mestopslagcapaciteit is voor een heel jaar. De 
wettelijke verplichting is opslagcapaciteit voor 6 maanden. De mest wordt wekelijks van de 
inrichting afgevoerd. 
Bij de bouw van de mestkelders zal voldaan worden aan aile regels van de BRM en H-BRM. De 
afvoer van de mest met tankwagens is in het akoestisch rapport opgenomen (zie bijlage). 
Het spuiwater van de luchtwassers wordt opgeslagen in meerdere tanks met een capaciteit van 
min. 40 m3 per stuk. De totale spuiwaterproductie op jaarbasis is circa 280 m3

. Deze zal op een 
verantwoorde wijze afgevoerd worden als meststof of als afvalstof. Hiervoor worden contracten 
met derden opgesteld. Uniqfill Air heeft een ontheffing van het ministerie om het spuiwater als 
meststof af te voeren. Naar waarschijnlijk wordt met deze leverancier een contract afgesloten. 

6.3 Meest milieuvriendelijk alternatief (MMA) 

Bij de beoordeling van het meest milieuvriendelijk alternatief wordt niet naar een vergelijking 
van verschillende locaties gekeken. Het betreft hier de uitbreiding van een bestaande locatie, 
die in eigendom is van de initiatiefnemer zelf. Een aiternatieve locatie komt niet ter sprake. 
Wei wordt gekeken of het opgezette plan als het meest milieuvriendelijke beschouwd kan 
worden, met inachtneming van de technische mogelijkheden. Daarbij zal aandacht besteed 
worden aan de aspecten die ook bij de referentiesituatie en de voorgenomen activiteit aan bod 
zijn gekomen, te weten ammoniak, geur, stof, energie en mest. 

6.3.1 Ammoniak 
In het opgezette plan voor de aan te vragen milieuvergunning is uitgegaan van een ammoniak 
standstill. De bestaande vleesvarkensstallen worden gerenoveerde en ge"integreerd in de 
nieuwbouw. 

In de voorgenomen activiteit wordt er gedeeltelijk gewerkt met een chemische luchtwasser met 
een reductiepercentage van zowel 70% als 95% en er wordt gedeeltelijk gewerkt met een 
combiwasser met een 85% reductiepercentage. 
In het MMA spelen de aspecten ammoniak en geur een belangrijke rol. Om een zo groot 
mogelijke reductie van zowel ammoniak en geur te bewerkstelligen, is er voor gekozen om aile 
dieren te huisvesten onder een gecombineerde luchtwasser met 85% reductie. 
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Door aile stallen te voorzien van een combiwasser neemt de emissie van geur sterk af t.o.v. de 
vigerende situatie en de voorgenomen activiteit. Daarnaast neemt de ammoniakemissie in het 
MMA ook af t.o.v. de vigerende situatie en de voorgenomen activiteit. Hierdoor zal de 
ammoniakdepositie op de kwetsbare gebieden nog verder afnemen. Echter zal deze sterke 
ammoniakafname nadelig zijn voor de continuHeit van het bedrijf. In onderstaande tabel is de 
depositie op kwetsbare gebieden in de omgeving met het MMA schematisch weergegeven. 

• Tabel 5 Oepositie onderzoekslocatie op kwetsbaar A gebied (MMA) 

Agebied 
Sang/Goorkens 
N.B gebied 
Habitatrichtlijn 

Afstand in 
meters 

504 

4.930 
3.095 

6.3.2 Geur yo/gens Wgv 

afstandsfactor 

0,035 

n.v.t. 
n.v.t. 

emissie NH3 
MMA 

2.645,9 

2.645,9 
2.645,9 

depositie in 
mol/ha/jr 

92,6 

n.v.t. 
n.v.t. 

Het systeem, dat op dit moment de meeste geurreductie behaalt is de combiwasser van 
Uniqfill Air met een reductiepercentage van 85%. Dit systeem is een combinatie van een 
chemische lamellenfilter en een wand met een waterwasser. 

De plaatsing van de emissiepunten in het MMA worden zodanig gepositioneerd dat geurhinder 
zo laag mogelijk is (zie bijlage). 
In de omgeving van Eendenpoel 15 zijn in voor het MMA dezelfde stankgevoelige objecten 
gelegen als in de vigerende situatie en voorgenomen activiteit. De bebouwde kom van Helmond 
ligt op een afstand van circa 600 meter. De bebouwde kom ligt ten noordwesten t.o.v. de locatie 
Eendenpoel 15. De afstand van Eendenpoel 15 tot aan het geurgevoelige object Eendenpoel 7 
bedraagt circa 500 meter. Dit object ligt ten zuidwesten van de locatie Eendenpoel 15. Het 
object Hogtsedijk 10, gelegen op een afstand van ca. 270 m, ligt ten noordwesten van de 
inrichting. In aile gevallen wordt de norm van 3,0 (binnen bebouwde kom) en 14,0 (geurgevoelig 
object) met de aangevraagde geuremissie niet overschreden (zie bijlage). 

6.3.3 Fijn stof (PM10) 

Het meest milieuvriendelijke systeem voer wat betreft de emissie van fijn stof is de luchtwasser. 
Op dit moment zijn er nog geen aparte omrekeningsfactoren voor de verschillende typen 
luchtwassers bekend. Door aile stallen binnen de inrichting te voorzien van een 
luchtwassysteem, vinden er wijzigingen in de fijn stofemissie plaats. Bij het toepassen van het 
MMA neemt de fijn stofemissie met circa 20% af t.o.v. de voorgenomen activiteit, en neemt de 
fijn stofemissie met circa 75% af t.o.v. de vigerende situatie. 

6.3.5 Energie 
Binnen de inrichting worden zowel luchtwassers toegepast met een hoog rendement evenals de 
zogenaamde combiwassers. Deze systemen veroorzaken een hogere weerstand in het 
luchtkanaal en door deze toename van de tegendruk neemt het energieverbruik toe. Daarnaast 
veroorzaakt het rondpompen van het zuur ook een hoger energieverbruik, waardoor het 
energieverbruik van de voorgenomen activiteit zal stijgen. Echter doordat zoveel mogelijk dieren 
op een luchtwasser zullen worden aangesloten, wordt het energieverbruik lager omdat per 
varkensplaats de luchtwassers veel efficienter kunnen worden uitgevoerd. 
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Het meest milieuvriendelijke alternatief wordt toepassing van een combi-Iuchtwassysteem in 
iedere varkensstal. 

Een mestvergistingsinstallatie met een verwerkingscapaciteit van 12.500 m3 per jaar kan zonder 
toevoeging van co-producten circa 350.000 kW/h leveren. Echter, het opwekken van energie 
door middel van een vergistinginstallatie waarbij enkel mest wordt vergist, is onrendabel. Bij de 
beschouwde mestproductie van circa 10.000 m3 per jaar, is mede door het wegvallen van het 
stimulerings-instrument "MEP" geen economisch rendabele exploitatie mogelijk, ondanks dat 
met een dergelijk kleinschalige installatie ca. 350.000 kWh aan elektriciteit kan worden 
opgewekt. Daarnaast levert de mestvergistingsinstallatie geen bijdrage aan het mestprobleem 
en derhalve geen stimulans om een mestvergistingsinstallatie te installeren. Bij toepassing van 
co-vergisting kan het perspectief verbeteren, doch spelen andere factoren een rol bij de 
afweging, zie volgende paragraaf. 

6.3.6 Mest 
Of er bij het aspect mest iets over milieuvriendelijk gezegd kan worden, betreft de vraag of er 
met de mest iets gebeurd alvorens het van het bedrijf afgevoerd wordt. Oat "iets" zou dan 
vergisting of co-vergisting zijn. am de hieronder vermelde redenen heeft de initiatiefnemer 
besloten dat co-vergisting geen optie is voor de ontwikkeling van het bedrijf. 

Mestvergisting of co-vergisting is veelal een op zichzelf staande nevenactiviteit met als 
belangrijkste doel, het opwekken van energie uit mest en co-producten (reststromen uit onder 
andere de landbouw en voedings- en genotsmiddelenindustrie). De keuze al dan niet toepassen 
van mestvergisting is bedrijfsspecifiek en wordt bepaald door een groot aantal factoren, welke 
groepsgewijs kunnen worden samengevat: 

o 

o 

o 

o 

Persoonlijke motieven I keuze ondernemer (affiniteit laardigheid met techniek, extra zorg en 
aandacht, niet elke ondernemer is geschikt voor een toepassing van co-vergisting, wei of 
niet willen importeren van afvalstromen op het bedrijf e.d.) 
Economische motieven (generen van extra inkomsten uit co-vergisting door gebruik en 
verkoop van opgewekte energie). Het economische motief is vaak een belangrijke drijfveer. 
milieu motieven: opwekking van duurzame energie, mestproblematiek 
technische motieven en randvoorwaarden: aanvoer co-producten, gebruik van verse mest, 
extra opslag voorzieningen, extra ruimte beslag, bestemming, vergunningen, e.d. 

Op basis van bovengenoemde motieven wordt toegelicht waarom toepassing van een co
vergistingsinstallatie voor de inrichting aan de Eendenpoel 15 niet in beeld komt. 

Mestvergisting levert geen bijdrage aan het oplossen van het mestprobleem. Door de 
introductie en toevoeging van co-producten (maximaal 50% co-producten) die noodzakelijk zijn 
om voldoende biogas te genereren om de installatie rendabel te laten draaien neemt het 
mestvolume en mineralen probleem aanzienlijk toe! Dit vergroot dus het mestprobleem wat niet 
wenselijk wordt geacht vanuit milieuoogpunt ondanks dat ter compensatie energie wordt 
opgewekt. Daarbij nemen ook de kosten voor mestafzet toe. 

De aanvoer van allerlei co-producten (afvalstromen) met aile logistieke en handling problem en 
van dien (extra aan- en afvoerbewegingen, extra opslag voorzieningen voor de producten) 
wordt door de initiatiefnemer als niet wenselijk gezien op de beschouwde locatie. 
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Daarnaast is het een principiele keuze van de ondernemer geen afvalstromen te willen 
accepteren binnen de inrichting. Ook spelen hier zaken als mogelijk veterinair risico een rol in 
de afweging. 

Het schrappen door de overheid van de belangrijkste economische pijler onder co-vergisting de 
zogenoemde MEP (subsidie voor de opgewekte groene stroom) is een rendabele exploitatie 
van de vergistinginstallatie hoogst onzeker geworden. Dit geeft een enorm bedrijfsrisico met aile 
mogelijke gevolgen van dien. Oenk daarbij aan de gevolgen van een mogelijk faillissement (wat 
gebeurt er met installatie). Oit is geen wenselijke ontwikkeling. Op dit moment is geen zicht op 
de komst van een alternatief voor de afgeschafte MEP-subsidie. Het risico om een agrarische 
co-vergisting te starten zonder MEP of vervangend instrument daarvoor, wordt te groot geacht. 

Oe vestiging van de co-vergistinginstallatie zou een aanzienlijke ruimte in beslag nemen. 
Gerekend moet worden met ca. 5.000 m2 extra bouwoppervlak voor de beschouwde 
onderneming. Daarbij moet rekening gehouden worden met het feit dat mestopslag onder de 
dierenverblijven niet gebruikt kan worden als opslag van de uitgegiste mest. Kortom er moeten 
aanzienlijk extra opslagen gecreeerd worden om de mest gedurende langere perioden op te 
slaan. Oaarnaast zijn de grote oppervlakten nodig voor de installatie en de opslagen voor co
producten. Het geheel krijgt een uitstraling met een industrieel karakter. 

Ten slotte komt bij de toepassing en exploitatie van een dergelijke technische installatie de 
nodige specialistische technische kennis en gevoel bij kijken. Oit moet zeer zeker aansluiten bij 
de affiniteit van de ondernemer met betrekking tot techniek om het geheel goed te exploiteren. 
De initiatiefnemer geeft hieraan geen voorkeur. De intensieve varkenshouderij is de core 
business die aile aandacht opeist. 

6.3.7 Dierwe/zijn 
In het MMA worden de dieren volgens de nieuwste welzijnseisen (welzijnswet) gehuisvest. In 
het MMA kunnen de dieren niet ruimer worden gehuisvest i. v.m. de grootte van het bouwblok. 
Wanneer de stallen ruimer worden opgezet, zal de totale bebouwing de oppervlakte van het 
bouwblok overschrijden. 
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In dit hoofdstuk zullen voor de voorgenomen activiteit en het meest milieuvriendelijke alternatief 
de gevolgen v~~r het milieu bekeken worden. Wat zijn de gevolgen voor het milieu ten opzichte 
van de huidige situatie, de referentiesituatie? 

Op de volgende aspecten zal in dit hoofdstuk nader worden ingegaan: 
[] Ammoniak 
[] Geur 
[] Stof 
[] 

[] 

[] 

[] 

[] 

[] 

7.2 

Bodem en water 
Geluid 
Energie 
Verkeer 
Veiligheid 
Landschap, natuur en cultuurhistorie 

Ammoniak 

De achtergronddepositie van het gebied waarin de locatie Eendenpoel 15 is gelegen bedraagt 
ca. 2.500 mollha/jaar. 
In voorgaande hoofdstukken en de, in de bijlage, opgenomen quickscan Natuuronderzoek is 
reeds aangegeven waar de kwetsbare gebieden in de directe omgeving van het bedrijf zijn 
gelegen. Tevens is de ammoniakemissie van het bedrijf en de daarbij behorende depositie 
vermeld. Van nieuwe natuur, die nog aangelegd moet worden, is geen sprake in de omgeving 
van het bedrijf. 

Directe ammoniakschade 
Binnen 25 of 50 meter van de inrichting bevinden zich geen gewassen/planten die 
ammoniakgevoelig zijn. Daardoor is er geen sprake van directe ammoniakschade (zie ook 
natuurtoets in de bijlagen). 

7.3 Geur 

In voorgaande hoofdstukken is reeds aangegeven wat de bestaande toestand op het bedrijf is. 
Onder de Wgv is er zowel in de referentiesituatie, als in de aangevraagde situatie en MMA geen 
overschrijding van de wettelijke normen (zie bijlage). 

7.4 Fijn stof (PM10) 

De emissie van fijn stof in de referentiesituatie is hoger dan de emissie in de voorgenomen 
activiteit. Zoals eerder beschreven, is er geen sprake van overschrijding van de wettelijk 
toegestane normen in de referentiesituatie (zie bijlage). 
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De locatie Iigt temidden van velden en bossen. Mierlo is groen in vele varieHeiten: akkers, 
beken, dekzandvlakten en -ruggen. De locatie bevindt zich op €len van deze dekzandvlakten. 
Het buitengebied van gemeente Geldrop-Mierlo kent verschillende landschappen en een 
gevarieerd landgebruik. In het algemeen zijn de lage, vochtige zandgebieden in gebruik als 
weiland, de middelhoge zandgronden als bouwland en de hoge zandgronden als weiland of 
bos. De stuifzandgebieden liggen doorgaans op grote dekzandgordels. Het ontstaan van 
stuifzanden is het gevolg van menselijke activiteiten, zoals het steken van heideplaggen. In de 
stuifzandgebieden komen veel vennen voor; in veel gevallen zijn het resten van oude geulen, 
die door de dekzand- en stuifzandvorming werden afgesloten. 

7.6 Water 

Bedrijfsafvalwater bestaat uit reinigingswater van de stallen en afvalwater van de spoelplaats 
voor vrachtwagens. AI dit bedrijfsafvalwater wordt opgeslagen in putten/drijfmestputten en 
tegelijk met de drijfmest afgevoerd. Jaarlijks wordt er circa 125 m3 afval-/reinigingswater 
afgevoerd. Het waterverbruik in de vigerende situatie is circa 4.500 m3/jaar. Via de bijproducten 
wordt meer dan 70% van het water via de bijproducten aangevoerd. Waterverbruik wordt 
beperkt door een zeer doelmatig en zuinig gebruik ervan. Door het relatief beperkt aantal m3 dat 
per jaar gebruikt wordt, vindt er geen enkel nadelig effect plaats. Bovendien is de 
drinkvoorziening zodanig uitgevoerd dat er minimaal gemorst kan worden. De verplichte 
drinkwatervoorziening is boven de trog geplaatst. 

In de vigerende situatie is er geen sprake van verontreiniging van grondwater. Uitspoeling naar 
en verontreiniging van het grondwater wordt voorkomen door het toepassen van 
bodembeschermende maatregelen (erfverharding beton) en opvang van bedrijfsafvalwater. 
AI het afvalwater van de spuitplaats, hygienesluis en het afvalwater dat ontstaat bij het reinigen 
van de afdelingen wordt in de drijfmestkelders opgeslagen en met de mest mee afgevoerd, 
Het hemelwater infiltreert in de vigerende situatie gelijdelijk via de erfverharding en 
naastgelegen greppel in de bodem. Het hemelwater dat wordt afgevoerd, vormt geen risico voor 
zowel de volksgezondheid als voor collega veehouders in verband met het eventueel 
overbrengen van dierziekten. De meeste bekende dierziekten kunnen niet worden overgebracht 
via het oppervlaktewater. Daarnaast verdwijnt al het bedrijfsafvalwater in de mestkelder waar 
het biologisch wordt afgebroken en dus nooit het oppervlaktewater kan vervuilen. 
Doordat het hemelwater dat wordt ge"lnfiltreerd geen schadelijke stoffen bevat, heeft dit ook 
geen negatieve invloed op de kwaliteit van het grondwater. 

7.7 Energie 

Zie informatie onder vorige paragraaf energie (hoofdstuk 6). 

7.8 Geluid 

De locatie aan de Eendenpoel 15 is gelegen in een rustig buitengebied, aan het einde van een 
doodlopende straat. Er bevinden zich geen doorgaande wegen of veel geluidproducerende 
bedrijven in de directe omgeving. 
Het aspect verstoring richt zich op de uitstraling van verstorende effecten die de rust van het 
gebied aantasten. De geluidsproductie in de vigerende situatie is in hoofdzaak afkomstig van 
volgende bronnen: 
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D Transportbewegingen, laden, lossen; 
,0 Motoren t.b.v. (voeder)installaties en/of verpompen van mest; 
o Ventilatoren. 
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De hinder voor de omgeving is beperkt vanwege de redelijk grote afstand tot de omliggende 
woningen. Tevens wordt de geluidshinder zoveel mogelijk beperkt door transportbewegingen 
zoveel mogelijk in de dagperiode (7:00 uur-19:00 uur) te laten plaatsvinden. 

7.9 Verkeer 

De Eendenpoel is in hoofdzaak bestemd voor het plaatselijke verkeer. Ontsluiting naar de N270 
vindt plaats via de Brandevoorste Dreef. Het betreft niet al te brede, in goede staat verkerende 
geasfalteerde wegen. 
Transport is noodzakelijk voor de aan- en afvoer van dieren, voeders, mest en brandstof. Dit 
transport, welke betrekking heeft op de inrichting, zorgt voor indirecte hinder bij de woningen 
aan de Eendenpoel 14 en 16. 

7.10 Externe veiligheid 

De bedrijfsactiviteiten in de huidige situatie betreft een varkenshouderij, waar geen gevaarlijke 
stoffen gebruikt worden en waar geen gevaarlijke activiteiten plaatsvinden. 
De producten voor de voedering van de dieren leveren geen enkel risico op omdat deze geen 
gevaarlijke componenten bevatten. Aile voeders die gebruikt worden voldoen aan de 
kwaliteitsstandaard GMP-HACCP gesteld en gecontroleerd door het Productschap Diervoeders. 
Ook de technologie die gebruikt wordt bij de voerinstallaties en het mechanische 
ventilatiesysteem levert hier geen risico op. 
Een bedrijf als het onderhavige bestaat uit activiteiten hoofdzakelijk binnen de gebouwen 

7.11 Landschap, natuur en Cultuurhistorie 

Een uitgebreide beschrijving van landschap en cultuurhistorie m.b.t. Eendenpoel 15 is 
weergegeven in de duurzaamheidstoets, te vinden in de bijlage. Hier worden onder andere 
onderwerpen besproken als groene- en agrarische hoofdstructuur en onderwerpen van 
natuurlijke-, landschappelijke-, cultuurhistorische-, water- en bodemhuishoudkundige of 
milieuhygienische aard. Uit de beoordeling komt naar voren dat er voor wat betreft de 
ecologische en landschappelijke gebieden rond de locatie Eendenpoel 15 geen tot weinig 
bijzondere omstandigheden zijn. Uit dit onderzoek blijkt dat in het plangebied geen tot weinig 
belangrijke natuurwaarden aanwezig zijn. Wat betreft overige waarden, leveren nagenoeg aile 
punten op o.a. milieuhygienisch-, cultuur- en landschappelijk gebied geen problemen op. Wei is 
er sprake van een middelhoge indicatieve archeologische waarde. 

Tevens is voor de locatie aan de Eendenpoel 15 te Mierlo een onderzoek uitgevoerd naar de 
aanwezig natuurwaarden in het gebied. Dit onderzoek is opgenomen in de bijlagen. Uit dit 
onderzoek blijkt dat in het plangebied geen belangrijke natuurwaarden aanwezig zijn. Ook blijkt 
dat het in gebruik nemen van het plangebied als locatie voor uitbreiding van de inrichting geen 
nadelige gevolgen zal hebben op de aanwezige natuurwaarden. In het plangebied zijn weinig 
struiken en planten aanwezig. De werkzaamheden brengen het voortbestaan van strikt 
beschermde soorten niet in gevaar. 
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Voor het merendeel van de aanwezige of te verwachten beschermde soorten zijn de effecten 
gering. Voor zoogdieren, amfibieen, vissen, insecten en planten zijn geen wezenlijke negatieve 
effecten te verwachten. 

Er zijn geen significante negatieve effecten door de voorgenomen ontwikkeling aan de 
Eendenpoel 15 te verwachten op de soorten en typen van het richtlijngebied Strabrechtse Heide 
en Beuven. Het plangebied heeft een niet zodanige status dat aanvullend veldonderzoek 
noodzakelijk is. De geplande activiteiten zullen niet leiden tot in de Flora- en faunawet (Ffw) 
genoemde verboden gedragingen. Hierdoor hoeft geen ontheffing op grond van artikel 75 Ffw te 
worden aangevraagd. 
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In dit hoofdstuk worden de gevolgen voor het milieu beschreven door zowel het opgezette plan 
als het meest milieuvriendelijke alternatief. Uitgangspunt is daarbij de referentiesituatie uit het 
voorgaande hoofdstuk. 

8.1 Ammoniak 

De ammoniakemissie van het bedrijf leidt tot een bepaalde depositie daarvan op de, in de 
nabijheid gelegen, kwetsbare gebieden. In onderstaande tabel wordt voor zowel de 
referentiesituatie als voor de voorgenomen activiteit en voor het MMA de ammoniakemissie en 
de daarbij behorende depositie op de kwetsbare gebieden naast elkaar gezet. 

• Tabel 6 Depositie onderzoekslocatie op kwetsbaar A gebied (referentie situatie I voorgenomen activiteit I MMA) 

Emissie NH3 bedrijfsniveau 
A gebied Sang/Goorkens 
N.B gebied / habitatgebied 

Referentie 
situatie 
3.537,5 
123,8 
n.v.t. 

Voorgenomen 
activiteit 
3.537,4 
123,8 
n.v.t. 

MMA 

2.645,9 
92,6 
n.v.t. 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat het MMA in vergelijking met de referentiesituatie en de 
voorgenomen activiteit, voor wat betreft het aspect ammoniak, de daarbij behorende depositie 
als beste uit de bus komt. 
Voor wat betreft toetsing aan de IPPC-Richtlijn, voldoen zowel de voorgenomen activiteit als het 
MMA aan de BBT (Best Beschikbare Techniek). 

8.2 Geur volgens Wgv 

In de voorgaande hoofdstukken is reeds aangegeven dat onder de nieuwe geurwetgeving 
(Wgv) zowel de huidige vergunning als de voorgenomen activiteit geen probleem opleveren. 

Doordat het aantal dieren op het bedrijf fors gaat toenemen in het opgezette plan, neemt de 
geuremissie ook toe. 
Momenteel heeft de gemeente Geldrop-Mierlo geen voorbereidingsbesluit genomen in het 
kader van de Wgv om te komen tot een gemeentelijke verordening waarin eventueel de 
geurbelastingsnormen aangepast gaan worden. Vooralsnog wordt in dit MER uitgegaan van de 
normen zoals vermeld in de Wgv, te weten 14 voor het buitengebied en 3,0 voor de bebouwde 
kom. 

De dichtstbijzijnde bebouwde kom is de kom van Helmond, deze ligt op een afstand van circa 
600 meter. De bebouwde kom ligt ten noordwesten t.o.v. de locatie Eendenpoel 15. De 
geurbelasting van de voorgenomen activiteit op de dichtstbijzijnde woning van deze bebouwde 
kom is circa 2,89. Dat levert op dit moment geen probleem op. 

In onderstaande tabel is de geurbelasting op de twee geurgevoelige objecten in de naaste 
omgeving van Eendenpoel 15 (te weten Eendenpoel 7 en Hogtsedijk 10) en de dichtstbijzijnde 
woning van de bebouwde kom van Helmond, weergegeven. De geurbelasting is weergegeven 
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voor zowel de referentiesituatie, de voorgenomen activiteit als voor het MMA. Zie tevens bijlage 
voor details. 

• Tabel7 Geurbelasting in QUeis op geurgevoelige objecten omgeving onderzoekslocatie 

Referentie Voorgenomen MMA 
situatie activiteit 

Eendenpoel7 3,28 4,74 2,05 
Hogtsedijk 10 5,53 8,88 3,69 
Bebouwde kom Helmond 1,99 2,89 1,21 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat bij de voorgenomen activiteit en bij het MMA voldaan kan 
worden aan de wettelijke norm van 14 OUE/s buiten de bebouwde kom en 3 OUE/s binnen de 
bebouwde kom. In aile gevallen wordt de geuremissie niet overschreden (zie ook bijlage) 
waardoor geen nadelige gevolgen zuBen ontstaan op de omliggende omgeving. 

8.3 Fijn stof (PM10) 

Omdat zowel bij de voorgenomen activiteit als bij het MMA voornamelijk luchtwassers worden 
toegepast, is de emissie van fijnstof bij beide gevallen lager dan die van de referentiesituatie 
(zie bijlage). De gevolgen voor het milieu zijn dan ook positief. 

De grenswaarde van 40 !-Ig/m3 als jaargemiddelde wordt zowel in de vigerende, als in de 
voorgenomen situatie niet overschreden. De grenswaarde van 50 !-I9/m3 als 24-uursgemiddelde 
die per jaar 35 keer mag worden overschreden wordt eveneens in beide situaties niet 
overschreden. Dit geeft aan dat in het gebied, waarin de inrichting is gevestigd, de 
immissieconcentratie van fijn stof niet zodanig wordt verhoogd dat er een overschrijding 
plaatsvindt van relevante grenswaarden; 

Kijkend naar de resultaten komend uit deze immissietoets, kan geconcludeerd worden dat een 
vergunning op basis van deze gegevens kan worden verleend. De inrichting voldoet aan het 
Besluit Luchtkwaliteit 2005. 

8.4 Bodem 

Ten opzichte van de huidige situatie, neemt het bouwblok in de nieuwe representatieve situatie 
toe in grootte. Hierbij ontstaat er eveneens een toename in verhard oppervlak op de locatie. Om 
de nieuwe plannen te realiseren, wordt bestaande bouw gerenoveerd en vindt er daarnaast 
nieuwbouw plaats. 
De te bouwen stallen zuBen voldoen aan de bouwkundige eisen die voor dit soort constructies 
gelden. De mestopslag onder en bij de stallen zal voldoen aan de Bouwtechnische Richtlijn 
Mestbassins en de Handleiding Bouwtechnische Richtlijn Mestbassins om er voor te zorgen dat 
de mest niet ter plaatse van de stal in de bodem kan komen. Tevens worden de voorschriften in 
de milieuvergunning en de Wet Bodembescherming toegepast op de benodigde voorzieningen 
voor het plaatsen van zuur- en spuiwateropslag en uitvoering van de spuitplaats voor 
vrachtwagens. 
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In de gemeente Geldrop-Mierlo bestaat het oppervlaktewatersysteem uit het bekenstelsel van 
de Goorloop en de Aa en het gegraven afvoerstelsel (Zuid-Willemsvaart, watergangen en 
sloten). Daarnaast omvat het oppervlaktewatersysteem enkele vennen en plassen. 
De locatie, en het merendeel van het grondgebied van de gemeente Geldrop-Mierlo, wordt als 
intermediair gebied aangeduid. Dit betekent dat in deze gebieden afwisselend kwel- en infiltratie 
plaatsvindt. De diepe kwel wordt veroorzaakt door de druk van het water (de zogenaamde 
stijghoogte) in het eerste watervoerende pakket. Door de aanwezigheid van de deklaag worden 
de effecten van de druk afgezwakt. De grootste kweldruk onder de deklaag manifesteert zich in 
het beekdalen van de Goorloop en de Aa. 

In de directe omgeving van de locatie is oppervlaktewater aanwezig in (zak)sloten. Het 
oppervlaktewater in o.a. de Goorloop is op grotere afstand van de locatie gelegen, namelijk 975 
meter. In de nabije omgeving van de inrichting is geen boringvrije zone en/of waterwingebied 
(openbare drinkwatervoorziening) gelegen. Overigens maakt de locatie geen deel uit van 
grondwaterbeschermingsgebieden of de 100- en/of 25-jaars beschermingszone rondom deze 
grondwaterbeschermingsgebieden (zie bijlage). 

Vanuit de inrichting wordt geen grondwater onttrokken. De inrichting maakt 100% gebruik van 
leidingwater ten behoeve van o.a. drinkwater voor de dieren en reinigen van stallen. 
Jaarlijks zal er circa 750 m3 afval-/reinigingswater afgevoerd worden. Naast een toename van 
reinigingswater (nieuwbouw), zal er tevens een toename van drinkwatergebruik zijn doordat er 
meer dieren zullen worden gehouden. Het waterverbruik in de aangevraagde situatie wordt 
geschat op circa 6.500 m3/jaar. Via de bijproducten wordt meer dan 70% van het water via de 
bijproducten aangevoerd. Daarnaast wordt er uitgegaan van een waterverbruik van ± 60 
liter/varken/jaar ten behoeve van de luchtwasser. 
Er wordt, behoudens hemelwater, geen water geloosd op het oppervlaktewater. De hoeveelheid 
hemelwater varieert per jaar, met een gemiddelde van ± 0,8 m3 per m2 verhard oppervlak. 
AI het afvalwater van de spuitplaats, hygienesluis en het afvalwater dat ontstaat bij het reinigen 
van de afdelingen wordt in de drijfmestkelders opgeslagen en met de mest mee afgevoerd, 
volgens de meststoffenwet. De hoeveelheid spuiwater van de luchtwassers bedraagt op 
jaarbasis circa 280 m3

. Dit wordt opgeslagen in een daarvoor bestemde tank en middels een 
contract met derden afgevoerd als meststof of afvalstof. 

8.5.1 Waterbeheer 
De oppervlakte van de reeds bestaande bebouwing inclusief erfverharding bedraagt nu circa 
7.800 m2

• In de huidige situatie zal het hemelwater dat op het terrein terechtkomt grotendeels 
infiltreren en afstromen richting de naast gelegen sloot. 
Door realisatie van de nieuwe stallen zal de oppervlakte worden vergroot met 8.552 m2 

staloppervlakte en 3.000 m2 erfverharding. De totale hoeveelheid bebouwing/verharding aan de 
Eendenpoel 15 wordt hierdoor 19.352 m2 (zie onderstaande tabel). 

• Tabel 8 verharde oppervlaktes 

Oppervlaktes 

daken 
terrein verharding 

onverhard terrein 

Tataal 
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Bij de bergingsopgaven wordt gerekend met het verharde, dan wei potentieel te verharden 
gebied. De initiatiefnemer wil zijn stallen uitbreiden van 6.300 m2 naar 14.852 m2, en wil 
daarnaast 3.000 m2 extra erfverharding aanleggen. Er komt dus (19.352 - 7.800) 11.552 m2 

potentieel verhard/bebouwd oppervlak bij. 
In dit geval (T=10) dient er 40 mm berging per m2 gerealiseerd te worden. Er wordt tevens voor 
een lozing van het nieuwe verharde oppervlak 1 I/s/ha gehanteerd. 
Er wordt een nieuwe waterbuffer binnen de inriehting gelegd, in de vorm van een bergingssloot. 
Het hemelwater van de verharde oppervlakten (daken en erfverharding) wordt afgevoerd via 
een hemelwaterrioolsysteem dat uitkomt in versehillende ondergrondse kolken. Deze kolken 
verzamelen het water en voeren het af naar de waterbuffer. Via deze waterbuffer infiltreert het 
hemelwater in de bodem. 

8.5.2 Bergingscapaciteit 
De totale berging wordt berekend aan de hand van gegevens verkregen van Watersehap Aa en 
Maas en de wateratlas van provineie Noord-Brabant, waarbij de dynamisehe lozing 1 It.lsee/ha 
of we I 0,36 mm/uur is. 
Er wordt gerekend met een dynamisehe buffer van 40 mm. In totaal wordt er 40 mm berging 
geereeerd op 11.552 m2

• De totale inhoud van de buffer bedraagt 0,040*11.552 m2 = 462 m3
• 

In onderstaande situatie is een dwarsprofielsehets van de bergingssloot weergegeven . 

D\JARSPRDFIEL 

Mo.llleld 

Buffer (I~houcl 462 1'\3) R CO 

GffJ. o,~,."~" ,_",_",_",~, __ ~_~_~_-..,. _____ ""- .. . _ ... _ .. ,_", 

GH:i volg .. "s woterotl"s 
provlnd(> NQord- Bro.b"n"t 

250 

De gemiddelde waarde voor de hoogste jaarlijkse grondwaterstand (GHG) is hier 60-80 (em
my) en de laagste jaarlijkse grondwaterstand is >140 (em-mv). Voor het berekenen van de 
bergingseapaeiteit van de buffer, moet rekening worden gehouden met deze hoogte. De 
waterbuffer heeft een diepte van 0,8 m - mv, gelijk aan het GHG-niveau. 
De waakhoogte (= 10 em) blijft in principe onbruikbaar als buffer. Dit betekent dat er per saldo 
(80 - 10) 70 em slootdiepte overblijft als buffer. Er is sprake van een taludhelling van 45° en een 
slootbreedte van 2,5 m (oorspronkelijke breedte). Op waakhoogteniveau van 10 em - mv is de 
slootbreedte 4,50 m (2,5 m oorspronkelijke breedte en 2 * 100 em aan weerszijden). Het 
oppervlak van de doorsnede besehikbaar als buffer bedraagt (0,7 * 4,5(reehte stuk)) - (0,7 * 1 
(talud aan weerszijden)) = 2,45 m2. 
De totale lengte van de buffer bedraagt dus 462 m3 I 2,45 m2 = 188,5 m. 
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Ais infiltratievoorziening wordt deze nieuwe waterbuffer binnen de inrichting gerealiseerd. De 
precieze locatie van de waterbuffer is nog niet bepaald. Het hemelwater van de verharde 
oppervlakten (daken en erfverharding) wordt hierin afgevoerd. In deze waterberging wordt het 
water verzameld, waarna het vervolgens infiltreert. 

8.5.3 Gevo/gen waterhuishouding 
De waarborging dat bij extreme neerslag de hoeveelheid water ook daadwerkelijk kan worden 
afgevoerd is aanwezig. De nieuwe buffersloot heeft voldoende capaciteit. 

De wateroverlast wordt zoveel mogelijk beperkt om via de buffersloot het hemelwater af te 
voeren. Het oppervlaktewater wordt hierdoor door de grond opgenomen, waardoor eventuele 
wateroverlast beperkt blijft. 
Het oppervlaktewater wat nu via het uitwateringskanaal wordt afgevoerd, vormt geen risico voor 
zowel de volksgezondheid als voor collega veehouders in verband met het eventueel 
overbrengen van dierziekten. De meeste bekende dierziekten kunnen niet worden overgebracht 
via het oppervlaktewater. AI het bedrijfsafvalwater verdwijnt in de mestkelders waar het 
biologisch wordt afgebroken en daarna verantwoord wordt uitgereden op het land en dus nooit 
het oppervlaktewater kan vervuilen. 

Het uitbreiden van dit bedrijf heeft tevens geen consequenties voor een eventuele bodemdaling. 
Bij berging in de buffersloot is geen sprake van invloed op het grondwater omdat er geen 
structurele peilverhoging ontstaat. 
Het oppervlaktewater wat wordt geloosd, heeft geen verontreinigingen zoals meststoffen en 
dergelijke, en levert daardoor geen negatieve bijdrage aan het oppervlakte water. Doordat het 
oppervlaktewater wat wordt geloosd geen schadelijke stoffen bevat heeft dit ook geen negatieve 
invloed op de kwaliteit van het grondwater. Uitspoeling naar en verontreiniging van het 
grondwater wordt voorkomen door het toepassen van bodembeschermende maatregelen 
(erfverharding beton) en opvang van (spui)water en afvalwater. 

Het heeft de voorkeur van het Waterschap om geen gebruik te maken van uitlogende 
materialen als zink, koper, lood en zacht pvc. De initiatiefnemer is niet van plan om deze 
materialen te gebruiken voor de nieuwe bebouwing. 

Doordat er geen grondwater aan de bod em wordt onttrokken heeft de exploitatie van dit bedrijf 
ook geen invloed op de verdroging. 
De inrichting is op een afstand van 504 meter gelegen van de natte natuurparel Sang en 
Goorkens. Door bovengenoemde criteria en door het realiseren van de waterbuffer, worden op 
dit gebied geen negatieve effecten verwacht. 

8.6 Energie 

In deze inrichting worden zowel luchtwassers toegepast met een hoog rendement alsmede de 
zogenaamde combiwassers. Deze systemen veroorzaken een hogere weerstand in het 
luchtkanaal en door deze toename van de tegendruk neemt het energieverbruik toe. Daarnaast 
veroorzaakt het rondpompen van het zuur ook een hoger energieverbruik, waardoor het 
energieverbruik van de voorgenomen activiteit zal stijgen. Echter doordat zoveel mogelijk dieren 
op een luchtwasser zullen worden aangesloten, wordt het energieverbruik lager omdat per 
varkensplaats de luchtwassers veel efficienter kunnen worden uitgevoerd. Een centraal 
luchtkanaal levert energiebesparing op door een efficienter energieverbruik van de ventilatoren 
en het toepassen van frequentieregelaars. 
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Daarnaast worden de nieuwe stallen optimaal ge'lsoleerd, om het energieverbruik zo laag 
mogelijk te houden. 

8.7 Geluid 

Een akoestisch onderzoek is uitgevoerd voor de voorgenomen activiteit aan de Eendenpoel 15 
te Mierlo. In het onderzoek zijn standaard dB(A) normen opgenomen voor respectievelijk de 
dag-, avond- en nachtperiode. Het akoestisch onderzoek is opgenomen in de bijlagen. Uit het 
akoestisch onderzoek kan de volgende conclusie worden getrokken: 
o Het langtijdgemiddelde geluidniveau voldoet op de berekeningspunten aan de 

toetsingswaarden. Ter plaatse van het meest gevoelige berekeningspunt Eendenpoel 16 
bedraagt het langtijdgemiddelde geluidsniveau in de dagperiode resp. ten hoogste 36,0 
dB(A) op 1,5 meter hoogte en 39,1 dB(A) op 5 meter hoogte. Hiermee wordt de 
toetsingswaarde van 40 dB(A) niet overschreden. Tevens worden de toetsingswaarden in 
de avond- en nachtperiode van 35 dB(A) en 30 dB(A) niet overschreden. 

o Het maximale geluidsdrukniveau ter plaatse van de Eendenpoel 16 voldoet aan de 
grenswaarde van 50 dB(A) etmaal. Ter plaatse van de rekenpunten bedraagt het maximale 
geluidsniveau ten hoogste 67,9 dB(A); 

o Het hoogst equivalente geluidsniveau bij omliggende woningen ten gevolge van de 
verkeersaantrekkende werking van de inrichting treedt op bij Eendenpoel 14 en 16 en 
bedraagt ten hoogste 41,5 dB(A) en voldoet hiermee aan de voorkeursgrenswaarde van 50 
dB(A); 

Daarnaast worden er in de voorgenomen activiteit aan de Eendenpoel 15 extra geluidsbronnen 
ge'lntroduceerd aan de buitenzijde van de stallen. Echter ontstaat er door het gebruik van 
wasserpakketten t.b.v. de luchtwassers een grotere demping van geluid, dan bij het gebruik van 
regulieren ventilatoren. Ook vindt er minder bedrijvigheid in en rondom de inrichting plaats door 
het afvallen van de vleesvarkenstak. 

Kijkend naar de resultaten komend uit dit onderzoek, kan geconcludeerd worden dat een 
vergunning op basis van deze gegevens kan worden verleend. De inrichting voldoet aan de, in 
dit onderzoek, gestelde geluidsvoorschriften. 

8.8 Verkeer 

Hoewel het aantal dieren in de nieuwe situatie fors toeneemt ten opzichte van de 
referentiesituatie, neemt het aantal transportbewegingen niet evenredig toe. Het aantal 
transportbewegingen (o.a. voor mest en droogvoer) van en naar de locatie nemen toe, maar zal 
beperkt zijn omdat de vrachten per keer groter worden. Voor de nieuwe representatieve situatie, 
zie akoestisch rapport. 

De verharde weg Eendenpoel is doodlopend en aan deze weg is slechts sprake van een 
beperkt aantal woningen. 

8.9 Externe veiligheid 

Aan de toe te passen stalsystemen is geen risico verbonden van het kunnen optreden van 
calamiteiten. Er wordt op het bedrijf, m.u.v. zuur, geen toxische stoffen toegepast of 
geproduceerd. Zwavelzuur wordt gebruikt t.b.v. de chemische luchtwassers. Maar als de in de 
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voorschriften van de milieuvergunning op te nemen maatregelen in acht worden genomen, is er 
geen gevaar te duchten. 
De te gebruiken producten voor de voedering van de dieren leveren geen enkel risico op omdat 
deze geen gevaarlijke componenten bevatten. Aile voeders die gebruikt worden voldoen aan de 
kwaliteitsstandaard GMP-HACCP gesteld en gecontroleerd door het Productschap Diervoeders. 
Ook de technologie die gebruikt wordt bij de voerinstallaties en het mechanische 
ventilatiesysteem levert hier geen risico op. 
Een bedrijf als het onderhavige bestaat uit activiteiten hoofdzakelijk binnen de gebouwen 
uitgevoerd worden. De activiteiten die binnen het varkensbedrijf plaatsvinden hebben bij een 
normale bedrijfsvoering geen extra risico van ongevallen als gevolg. 
Calamiteiten met betrekking tot de opslag van de mest worden beperkt door voorschriften die 
zullen worden opgenomen in de Wm-vergunning ten aanzien van de mestkelder, de vloeren en 
de opslag. 
Op het bedrijf worden tevens brandwerende maatregelen getroffen middels het toepassen van 
brandvertragende voorzieningen en het plaatsen van brandslanghaspels en poederblussers. 
Tevens zijn er vluchtwegen aanwezig in verband met het mogelijk uitbreken van brand. Bij de 
bouwaanvraag zal, indien gewenst, een vuurlastberekening worden toegevoegd. 

Veewetziekten 
Binnen Nederland hebben concentratiegebieden een grotere kans op een uitbraak van 
veewetziekten zoals Klassieke Varkenspest (KVP) dan de niet-concentratiegebieden. 
Binnen de inrichting is rekening gehouden met de risico's voor een uitbraak van veewetziekten. 
In de voorgenomen activiteit wordt een loods annex calamiteitenruimte gerealiseerd. Deze zal 
tijdens een uitbraak dienen als noodopvang voor de biggen. De calamiteitenruimte kan bij een 
vervoersverbod huisvesting bieden voor maximaal 7.000 biggen (op 0,3 m2), voor een periode 
van 7 weken. Wanneer het vervoersverbod langer dan 7 weken zal standhouden, zal worden 
overgaan tot mobiele huisvesting in de vorm van een tent of eventueel tot het vernietigen van 
de biggen. 
Door het vasthouden van de biggen binnen de inrichting ontstaan milieueffecten, zoals het 
toenemen van mest binnen de inrichting en als vervolg een toename in ammoniakemissie. 

8.10 Landschap en Natuur 

De bestaande vleesvarkensstallen vervallen en worden gerenoveerd tot huisvesting voor 
zeugen. Deze stallen zullen geheel integreren in de nieuwe plannen. Er worden vier nieuwe 
stallen en €len opslagloods/calamiteitenloods gerealiseerd. 

De nieuwe stallen bieden plaats, naast de varkenafdelingen, voor diverse ruimtes als 
voerkeuken, kantoor, kantine en hygienesluis. Door de voorgenomen activiteit neemt het 
bebouwingsoppervlakte toe. 
Om de nieuwe bebouwing optimaal te integreren in het landschap, worden de stallen compact 
uitgevoerd. Daarnaast wordt €len zeugenstal uitgevoerd als tweekapper. Ook met de te 
gebruiken materialen wordt rekening gehouden bij de inpassing binnen het landschap. De 
nokhoogtes van de nieuwe varkensstallen blijven beperkt tot een maximale hoogte van circa 6,4 
meter boven het maaiveld. Daarnaast wordt de inrichting voorzien van erfbeplanting, wat naast 
optimale integratie binnen het landschap, ook een positief effect heeft op de aanwezige 
natuurwaarden. 
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De bouwactiviteiten die plaatsvindE'm, kunnen mogelijk effect hebben op de aanwezige 
natuurwaarden. Aan de hand van het natuuronderzoek zijn geen bedreigde en beschermde 
djersoorten aangetroffen die de locatie als leefgebied zouden kunnen gebruiken. 
De natuurparel gelegen nabij de inrichting wordt niet aangetast, de bebouwing blijft binnen het 
bestaande bouwblok. Overige natuurwaarden blijven ten behoeve van de activiteit intact. 
Emissies vanuit de inrichting zijn elders beschreven in dit rapport. 
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9 Vergelijking van alternatieven 

Exlan onsuftants 
Advlswn ,JII Aj/"btls lnQH 

In dit hoofdstuk zal inzichtelijk gemaakt worden wat de kwantitatieve en/of kwalitatieve 
verschillen zijn tussen de referentiesituatie, de voorgenomen activiteit en het MMA op de 
diverse van be lang zijnde aspecten. Waar mogelijk wordt met getallen gewerkt. Ais dat niet 
mogelijk is wordt een kwalificatie gegeven met de volgende tekens: 

++ zeer goed 
+ beter 
o geen effect/n.v.t. 

slechter 
zeer slecht 

Aspect 

Aantal dierplaatsen 

Ammoniak 
Emissie (kg/jaar) 
Depositie A-gebied (mol/ha/jr) 
Depositie op natura 2000 gebieden 
Achtergronddepositie gem. Mierlo 

Geur 
Geuremissie (QUE/S) 
Geurbelasting Eendenpoel 7 (norm 14) 
Geurbelasting Hotsedijk 10 (norm 14) 
Geurbelasting Bebouwde Kom Helmond 
(norm 3) 
Mestopslag 
Brijvoedering en bijproducten 

Fijn stof (PM10) 

Bedrijfsemissie Uaargemiddelde uq/m3) 
(grenswaarde = 40) 
Afstand omgeving (meters) 
Achtergrondconcentratie gem. Mierlo 
Overschrijdingsdagen 24-uurgemiddelde 

Bodem en Water 
Uitspoeling/verontreiniging 
Lozingen 
Grondwateronttrekking (m3/jr) 
Grondwaterstand 

Energie 
Verbruik (kWh/jr) 
Duurzame energie 
Aardgas (m3/jr) 
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referentiesituatie 

905 zeugen, 572 
vleesv. , 3.024 biggen 
en 2 beren. 

3.537,5 
123,8 

0 
2500 

45.936,9 
3,82 
5,53 
1,99 

0 
0 

336 
o 

0 
0 
0 
0 

75.000 
0 

< 25.000 m3 

voorgenomen 
activiteit 

2.626 zeugen, 
481 opfokz., 
3.702 biggen en 
2 beren. 

3.537,4 
123,8 

0 
++ 

63.781,4 
4,74 
8,88 
2,89 

0 
0 

270 
++ 

0 
0 
0 
0 

145.000 
0 

< 28.000 m3 

MMA 

2.626 zeugen, 
481 opfokz., 
3.702 biggen en 
2 beren. 

2.645,9 (++) 
92,6 

0 
++ 

25.773,3 
2,05 
3,69 
1,21 

0 
0 

270 
++ 

0 
0 
0 
0 

200.000 
0 

< 2.800 m3 
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Geluid 
Werktijden 
Installaties 
T ransportbewegingen 
Piekmomenten 
Piekniveau 

Verke.er 
Bewegingen 
Veiligheid 

Externe veilighejd 
Buiten de inrlehting 

Lands.chap 
Bebouwing 

Natuur 
Duur van de bouwactiviteiten 
Benodigd bouwoppervlak 

Rendabiliteit investerin.g 
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10 Leemten in de informatie 

Op dit moment is er op enkele onderdelen van de wetgeving een verandering op komst. Ook is 
niet altijd duidelijk hoe in de praktijk hiermee om te gaan. In het MER is in principe uitgegaan 
van de wetgeving zoals die op dit moment is. 

NBwet 

Op dit moment is nog niet duidelijk hoe omgegaan dient te worden met de ammoniakemissie en 
de positie op Natura 2000 gebieden. De 3.000 meter grens als grens voor significante gevolgen 
is niet meer actueel. De overheid komt op korte termijn met een handreiking hoe hier mee om te 
gaan. Maar omdat de Natura 2000 en Natuurbeschermingswetgebieden verder dan 3.000 meter 
van de Eendenpoel 15 zijn gelegen, kan er vanuit worden gegaan dat er geen sprake is van 
merkbare effecten. 

IPPCen BBT 

Er is discussie geweest over de vr,aag of luchtwassers/combiwassers als SST beschouwd 
kunnen worden in relatie tot de IPPC Richtlijn. Maar omdat deze systemen in de Nederlandse 
regelingen zijn opgenomen, wordt er in het MER vanuit gegaan dat ze als SST beschouwd 
kunnen worden. 

Wet geurhinder en veehouderij 

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft geen besluit genomen tot het instellen van een 
aanhoudingsbesluit als bedoeld in artikel 7 van de Wgv. De gemeente heeft nog niet 
voornemens dit te doen. Vooralsnog wordt in het MER uitgegaan van de waarde 14 voor het 
buitengebied en de waarde 3 voor de bebouwde kom. 
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11 Evaluatie 

Exlan 

De keuze voor een bepaalde activiteit op een bepaalde plaats neemt een ondernemer in eerste 
instantie om bedrijfseconomische redenen. De plannen moeten evenwel ook passen binnen de 
wet- en regelgeving. In het MER komt duidelijk naar voren dat er in vergelijking met de 
referentiesituatie een zeer duidelijke verbetering optreedt. De voorgenomen activiteit is voor wat 
betreft de aspecten ammoniak en geur een combinatie van de hoogst haalbare 
reductiepercentages. Wat betreft geur wordt aan de wettelijke norm voldaan, wat betreft 
ammoniak blijft de emissie gelijk t.o.v. de vigerende situatie. 
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AHS 
Amvb 

BBT 

EHS 

Ffw 

GHS 

IKAW 
IPPC 
Ivb 

KVP 

MER 
MMA 

Rav 

Verklarende woordenlijst 

Agrarische hoofdstructuur 
Aigemene maatregel van bestuur 

Best Beschikbare Technieken 

Ecologische Hoofdstructuur 

Flora- en fauna wet 

Groene Hoofdstructuur 

Indicatieve archeologische waarde 
Integrated Pollution Prevention and Control 
Inrichtingen en vergunningen besluit 

Klassieke Varkenspest 

Milieueffectrapport 
Meest Milieuvriendelijk Alternatief 

Europse Odour Units (geureenheden) 

Regeling ammoniak en veehouderij 

Exlan 

Standstilll Door de EU aanvaard uitgangspunt in het milieubeleid dat de verontreiniging niet 
verder mag toenemen 

Wav 
Wgv 
Wm 

Wet ammoniak en veehouderij 
Wet geurhinder en veehouderij 
Wet milieubeheer 
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Bijlage 1 Ligging onderzoekslocatie (topografische kaartlluchtfoto) 

Eendenpoel 15 te Mierlo 

Legenda 

o Top251'3ster 

RLG Alas 
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Bijlage 2 Overzichtskaarten reconstructie/streekplan 

LEGENDA 

Grens regionale natuur- en landschapseenheid (RNLE) 

GHS-NATUUR Natuurparel 

Overige bos- en natuurgebied 

Ecologische verbindingszone 

GHS·LAND80UW Leefgebied kwetsbare soorten 

Leefgebied struweelvogels 

Naluurontwikkelingsgebied 

AHS-LANDSCHAP RNLE~andschapsdeel 

AHS-LAND80UW 

Leefgebied dassen 

Waterpotentiegebied 

80s en heide bu~en Noord-8rabant (1997) 

Oppervlaktewater (1997) 

--~~----~~------------~-

Aardkundige waarden 

Openheid 

Zoekgebied rivierverruiming 

Zoekgebied waterberging 

Waterwingebied (openbare drinkwatervoorziening) 

8eschermingszone groodwater 25 jaar 

8eschermingszone grondwater 100 jaar 

80ringsvrije zone grondwater 
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Varkenshouderij Pijnenburg Mierlo VOF 
Eendenpoel 15 te rvlierlo 
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Vark enslloLicierij Pijnenburg Mierlo VOF' 
Eendenpoel '15 te Ivlierlo 
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Eendenpoel 15 te Mierlo 

Legenda 

o Top25raster 
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Varkenshouderij Pijnenburg tvlierlo VOF 
Eendenpoel 15 Ie Merlo 
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VarKenshot Iderl) PI)nenburg Mierlo VOF 
Eendenpoel '15 te Mierlo 

4- _/ 
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m Klein Meer 

I'" 
,,,,' .... 1-,,. .,' 

Legend 
~ Nafuurbeschermingswet 
~ Habitatriehdi[ngebied 
t=::j Voselrichtlijngebiea 

1\<",,; ond~r9rond : Copyr;ght 2004 

--Weg 
-- Water 
- - - Gemeentegrena 

o Bebouwins 
o Watervlakken 
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Varkenshouderij Pijnenburg Mierlo VOF 
Eendenpoel 15 Ie Mierlo 
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Natura2000.gebied #137 
Strabrechtse H.eide en Seuven 
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Exlan 
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V8rk ensiloLidei ij Pijll ellbur~J IVli erlo VOF 
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Varkenshouderij Pijnenburg Mierlo VOF 
Eendenpoel 15 te Mierlo 

4 traditioneel 02.5 
...:.;,,;;;=.:;,.:..;,,;,,:...::..:....-- beren 2 2 55 

--'--~--- ---= --..........;;:", -_.....::..:.',;;... 

~tr..;;;a..;;;d;.;;iti..;;;o;.;;ne;:",e:..:.I ___ 01 .3.14 gustldracht __ ~40;:", ___ ~40:..:. ___ 4~,~2 

Exlan 

11,0 18,7 37,4 

168,0 18,7 748,0 

5 koeldeksysteem 01 .3.B.1 gustldracht __ 6_41.;".. ___ 6,-4~1 __ 2';;':",;;...2 1410,2 18,7 11986,7 

gespeende 
6 D1 .1.12.31D1.1.10 01.1 .12.3/(_b""'ig""ge_n ___ _ 

WET MILIEUBEHEER 

070906 MER 06.07.141.01.hv Pijnenburg.doc 

3024 _..........;3...,;;.0",,24.;.. __ .;;.:0,:..;,.18,;;... 

Totaal 
NH3 
bedrijf: 

544,3 __ 5;;,.:.,-,-4 16329,6 

Totaal 
oudor 
units 

3537,5 bedrijf: 45936,9 

3 
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Varkenshouderij Pijnenburg Mierlo VOF 
Eendenpoel15 te Mierlo 

Berekende ruwheid: 0,270 m 
Meteo station: Eindhoven 

Brongegevens: 
Volg BronlD X-coord . 
nr. 

1 stal 1 kraamzeugen 173000 
2 stal 2 vleesvarkens 173054 
3 stal 3 vlv 172 999 
4 stal 4 gustldr 173019 
5 stal 5 gustldracht 172 972 
6 stal 6 gespeende bi9_ 172 987 

Geur gevoelige locaties: 

V-coord . 

384663 
384635 
384683 
384683 
384667 
384657 

Voignummer GGLID Xcoordinaat 
7 Eendepoel 7 172 845 
8 Bebouwde kom 172 536 
9 Hogtsedijk 10 172 805 

385400 

Exlan onsuftants 
Adv/uur I A~rlbusJne<s 

EP Gem.geb. EP Diam . EP Uittr. snelh . E-Aanvraag 
Hoogle hoogle 

4,0 3,5 2,8 0,40 6250 
5,1 3,4 0,4 4,00 9297 
6,0 3,3 0,4 4,00 1289 
5,2 5,3 3,5 4,00 785 
4,8 4,6 0,4 4,00 11 989 
5,0 4,6 2,5 2,10 16329 

Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasting 
384287 14,00 3,82 
385196 3,00 1,99 
384977 14,00 5,53 

pijnenburg VOF 06.06.334.01 hv 

385200 :i 

385000 

Y 384800 

384600 

384400 

384200 +-----1--- --1-----1--- --1-----1--- ---1 

172500 172700 172900 

070906 MER 06.07 .141.01.hv Pijnenburg.doc 

173100 

X 
173300 173500 173700 
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Varkenshouderij Pijnenburg Mierlo VOF 
Eendenpoel 15 Ie Mierlo 

Exlan 

Bijlage 4 Voorgenomen activiteit (ammoniak/geurN-stacks) 
De aangevraagde situatie 

2 3 

Stal nr. Huisvestingssysteem Diercategorie 

Houderij/ 
Hoktype 

Code 

Koeldeksysteem 01 .2.12 kraamzeugen 

2 Koeldeks~steem 01 .2.12 kraamzeugen --

Chemische 
5 luchtwasser 95% 01.3.11 gust/drachl 

Chemische gespeende 
6 luchtwasser 95% 01 .1.14.1 biggen 

Gecombineerde 
7 luchtwasser 85% 01 .2.17.1 kraamzeugen 

Gecombineerde 
luchtwasser 85% 01 .3.12.1 gust/dracht -- Gecombineerde 
luchtwasser 85% 03.2 ,15.1 opfokzeugen 
Gecombineerde 
luchtwasser 85% 02.4.1 beren 

Chemische 
8 luchtwasser 70% 01 .3,7 gust/dracht 

Chemische 
9 luchtwasser 70% 01 .3.7 gust/dracht 

Chemische 01 .1.10. gespeende 
10 luchtwasser 70% 1 biggen 

Chemische 
luchtwasser 70% 03.2.9.2 opfokzeugen 

WET MILIEUBEHEER 

070906 MER 06.07.141.01.hv Pijnenburg .doc 

4 5 6 7 

Aantal Aantal Ammoniak 
dieren dier-

plaatsen kg NH3 totaal 

per dier kg NH3 

8 

Geur 
oudor 
units 

9 

totaal 
oudor 
units 

224 _----'2;;.;;2'-'-4 _---.:2::.:.,4"'- 537,6 _-.::.27;...:.,9~ 6249,6 

88 88 

667 667 

3500 3500 

336 336 

185 185 

42 42 

2 2 

564 564 

562 562 

202 202 

439 439 

2,4 

0,21 

0,03 

1,25 

0,63 

0,53 

0,83 

1,3 

1,3 

0,18 

1,1 

Totaal 
NH3 

bedrijf: 

211 ,2 

140,1 

105,0 

420,0 

116,6 

22,3 

1,7 

733,2 

730,6 

36,4 

482,9 

27,9 

13,1 

5,5 

8,4 

5,6 

6,9 

5,6 

13,1 

13,1 

5,5 

16,1 

Totaal 
oudor 
units 

3537,4 bedrijf: 

2455,2 

8737,7 

19250,0 

2822,4 

1036,0 

289,8 

11,2 

7388,4 

7362,2 

1111 ,0 

7067,9 

63781,4 

5 

78 



Varkenshouderij Pijnenburg Mierlo VOF 
Eendenpoel15 te Mierlo 

Berekende ruwheid: 0,270 m 
Meteo station: Eindhoven 

Brongegevens: 
Volgnr BronlD 

1 stal 1 kraamzeugen 
2 stal 2 kraamzeugen 
3 stal 5 gust/dr. zeugen 
4 stal 6 gespeende big 
5 stal 7 kraam en gust 
6 stal 8 gust/dracht 
7 stal 9 gust/dracht 
8 stal 10 biggen/zeugen 

X-coord. 

173000 
173054 
172999 
172 987 
172 968 
172 973 
172 959 
172 966 

Geur gevoelige locaties: 

V-coord. EP 
Hoogte 

384663 4,0 
384627 5,1 
384683 6,0 
384657 5,2 
384642 4,8 
384694 5,0 
384713 5,0 
384729 5,0 

Exlan onsultants 
Ad'l .. ur ... /~ Agrlbus /n.n 

Gem.geb. EP Diam. EP Uittr. snelh. E-Aanvraag 
hoogte 

3,5 1,2 4,00 6250 
3,4 0,4 4,00 2455 
3,3 3,2 3,34 8738 
5,3 2,9 1,83 19250 
4,6 4,0 0,80 4159 
4,6 2,5 1,90 7388 
4,6 2,5 1,90 7362 
4,6 2,0 1,40 8179 

Voignummer GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasting 
9 Eendepoel 7 172 845 384287 14,00 
10 bebouwde kom Helmond 172 536 385196 3,00 
11 Hogtsedijk 10 172 805 384977 14,00 

385400 
pijnenburg VOF 06.06.334.01 hv 

10 
385200 

385000 

y 384800 

384600 

384400 

384200 +----f------+-----!------f----j----l 

'172500 172700 172900 

070906 MER 06.07.141 .01.hv Pijnenburg .doc 

173'100 

X 
173300 173500 173700 

4,74 
2,89 
8,88 
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Varkenshouderij Pijnenburg Mierlo VOF 
Eendenpoel 15 Ie Mierlo 

Bijlage 5 MMA (ammoniak/geurN-stacks) 
Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA) 

2 3 4 5 

Stal nr. Huisvestingss:tsteem Diercategorie Aantal Aantal 
dieren dier-

Houderijl Code plaatsen 
Hoktype 

Gecombineerde 
luchtwasser 85% 01.2.17.1 kraamzeugen 224 224 

Gecombineerde 
2 luchtwasser 85% 01.2.17.1 kraamzeugen 88 88 

Gecombineerde 
5 luchtwasser 85% ~ gusUdrachl 667 667 

Gecombineerde gespeende 
6 luchtwasser 85% 01.1.15.1 biggen 3500 3500 

Gecombineerde 
7 luchtwasser 85% 01.2.17.1 kraamzeugen 336 336 

Gecombineerde 
luchtwasser 85% 01.3.12.1 gusUdracht 185 185 
Gecombineerde 
luchtwasser 85% 03.2.15.1 opfokzeugen 42 42 
Gecombineerde 
luchtwasser 85% 02.4.1 beren 2 2 

Gecombineerde 
8 luchtwasser 85% 01.3.12 .1 gusUdracht 564 564 

Gecombineerde 
9 luchtwasser 85% ~ gusUdracht 562 562 

Gecombineerde gespeende 
10 luchtwasser 85% 01.1.15.1 biggen 202 202 

Gecombineerde 
luchtwasser 85% 03.2.15.1 opfokzeugen 439 439 

WET MILIEUBEHEER 

070906 MER 06.07.141.01.hv Pijnenburg.doc 

6 7 

Ammoniak 

kg NH3 totaal 
per dier kg NH3 

1,25 280,0 

1,25 110,0 

0,63 420,2 

0,09 315,0 

1,25 420,0 

0,63 116,6 

0,53 22,3 

0,83 1,7 

0,63 355,3 

0,63 354,1 

0,09 18,2 

0,53 232,7 

Edan 

8' 

Geur 
oudor 
units 

8,4 

8,4 

5,6 

1,6 

8,4 

5,6 

6,9 

5,6 

5,6 

5,6 

1,6 

6,9 

Totaal 
geur 

9 

totaal 
oudor 
units 

1881,6 

739,2 

3735,2 

5600,0 

2822,4 

1036,0 

289,8 

11,2 

3158,4 

3147,2 

323,2 

3029,1 

Totaal 
NH3 
bedrijf: 2645,9 bedrijf: 25773,3 

4 
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Varkenshouderij Pijnenburg Mierlo VOF 
Eendenpoel15 te Mierlo 

Berekende ruwheid: 0,270 m 
Meteo station: Eindhoven 

Brongegevens: 
Voig BronlD 
nr 

1 stal 1 kraamzeugen 
2 stal 2 kraamzeugen 
3 stal 5 gust/dr. zeugen 
4 stal 6 gespeende big 
5 stal 7 kraam en gust 
6 stal 8 gust/dracht 
7 stal 9 gust/dracht 
8 stal 10 biggen/zeugen 

X-coord. V-coord. 

173000 384663 
173040 384642 
172 999 384683 
172987 384657 
172 968 384642 
172 973 384694 
172 959 384713 
172 966 384729 

Gaur gevoelige locaties: 
Voignummer GGLID Xcoordinaat 
9 Eendepoel 7 172 845 
10 Bebouwde kom 172 536 
11 H~gtsediik 10 172 805 

385400 

Edan onsultants 
A,Nluur r; !la ,lhus/neB 

EP Gem.geb. EP Diam. EP Uittr. snelh. E-Aanvraag 
Hoogte hoogte 

4,0 3,5 2,8 1,40 1882 
5,1 3,4 0,4 4,00 739 
6,0 3,3 3,8 0,91 3735 
5,2 5,3 3,5 0,83 5600 
4,8 4,6 4,0 0,80 2822 
5,0 4,6 3,5 1,05 3158 
5,0 4,6 3,5 1,05 3147 
5,0 4,6 2,5 0,93 3352 

Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasting 
384287 14,00 2,05 
385196 3,00 1,21 
384977 14,00 3.69 

pijnenburg VOF 06.06.334.01 hv 

10 
385200 

385000 

Y 384800 

384600 

384400 

384200 -I----+----I-----l-----+----+-------I 
172500 172700 172900 

070906 MER 06.07.141.01 .hv Pijnenburg.doc 

173100 

X 

173300 173500 173700 
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Varkenshouderij Pijnenburg Mierlo VOF 
Eendenpoel 15 te Mierlo 

Bijlage 6 Kadastrale gegevens vergunde situatie 

Situatie 
Gemeente: Mierlo 

Exlan 

Sektie: K nr.: 127 

Il 
d urn: 11- 09-1001 

P' oj.IoUd.: "'.Y.Z~! lIld 

'I O~.I1 I . ' C ,,6.1] .00.HV 

9~wiizi9d: 

d ' - d 

b. - '" 

Schaal: 1:5000 

cnderwerp: 

Best aande Situatie 
project: 

Varkenshouderij 
Eendenpoel 15, 5131 PH Mierlo 

_eo _of: -- Exlan 
werk. nr.: onsu/tants 
01PM1.Z1 

070906 MER 06.07.141.01.hv Pijnenburg.doc 

I 

-6 
I 

opdrQchtqever: 

V.O.F. Pljnenburg 

Eendenpoel 15 

5131 PH Mierlo 

049Z-662Z84 

cdr'e,,: Poart von Veghcl 'iUS 

postaarcs: Post bUS zoo 
p. c. /p/oats: 5460 Be Veg/lel 

te/croon: 0413-J82140 

tQX. : Q413-J82102 
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Varkenshouderij Pijnenburg Mierlo VOF 
Eendenpoel15 te Mierlo 

070906 MER 06.07.141.01 ,hv Pijnenburg,doc 

Exlan onsuftants 
Agflbusln.u 
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Varkenshouderij PiJnenburg Mierlo VOF 
Eendenpoel15 te Mierlo 

Exlan 

Bijlage 7 Kadastrale gegevens voorgenomen activiteit 

Il 
d , : 1l-&9-lGOI 

I lfai . Ir.~I. : A.v.L~!""" 

"0 •• 111 .; CM 6.lJ 4.9!JtV 

Dena,,': ~5CjJO 

g9wijz,jgd; 

a , - d: 
b; .. "'; 

onderwerp: 

Situatie 
project: 

Varkens houder ij 
Eendenpoel 15, 5131 PH 

Situatie 
Gemeente: Mierlo 
Sektie: K nr.: 127 
Schaal: 1:5000 

Mierlo 

I 

-/\. 
I 

opdrachtgever. 

V.O.F. Pljnenburg 

Eendenpoel 15 

5131 PH Mierlo 

0492-662284 

aores: foort yfI(l Veghel 4!US 

_-1'_- Exlan 
werk. nr.: onsu/tants 

postaOrcs: 

p. c. /plaats: 

telB(OIln: 

(0)(. : 

Post bus 200 

:J460 IJC Vegf>c I 

041~J82140 

0413-J82102 01PM1.Z1 

070906 MER 06.07.141 .01.hv Pijnenburg.doc 84 



Varkensllouderij Pijnenburg Mierlo VOF 
Eendenpoel 15 te Mierlo 

070906 MER 06.07.141.01 .llv Pijnenburg.doc 

Exlan onsuftants 
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Varltenshouderij PiJnenburg Mlerto VOF 
Eendenpoel 15 Ie Mierlo 

Bijlage 8 Plattegrondtekening vOorgenomen actiViteit 

070906 MER 06.07.14101 hll Pijnenburg.doc 

Exlan 
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Varkenshouderij Pijnenburg Mierlo VOF 
Eendenpoel 15 te Mierlo 
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Exlan onsultants 
AdvIH"f' Aqrlbu.lne .. 
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Vatkenshouderij Pijnenburg Miello VOF 
EeocIeopoel l Sle Mieno 

Ex la n 

Bijalge 9 Toe Ie pasaell stalsyalemen voorgenomen activitelt (leaflets) 
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Varkensllouderij Pijnenburg Mierlo VOF 
Eendenpoel 15 te Mierlo 

Exlan onsuftams 
AdviH.r I , Aarl~u<fn'H 

Grotlllabelnummcr: 

TD~~lterul"p: 

V, "'. 1I.ul "UIII"" • 
Goldighcidvow h l'1$1cc 

NU ln an /1,1 "lstHtn: 

o '~8IDQDrlo; 

BB OOfJ3m3 

15 jlll'li 2iYJD 

n.v.t TMIl.ken • .,: n:d. 

Tot lJ81roeping dOOl'llin 8 t :ltuur un de Stichlir-v G TOP Lab" 
ltQel"~~\ee'l!I in e<)lnlJlnalie lI'e,<ell w~'rn1el,l)11lp 

\I1eunrkun5, kraamIOUOI". ~US~I ell draij81lde ZUl-il':'! 
en 1I11$pceniJq bili9Ct1 

Kaltll omsciuij"ring van hel stiJlsystBflm 

Secrebriul Sti~ GtOI!'1 UbI! 

~ 
o '.~ 70 

2lSiH OR\ 'h 
-I, 0704 '1100 
Iu ~ " ' 44702 

De amrnMiaKcmiss<iI wordt beJ)Orkt iloor de lasg mest boven in het mestkanaal tfl koelen m.et behulp van orijvcnde 
koelelem.enten. De aan de mest onttfok!um warmte kan via eenwarmtepo.llp ingezet wordell ten behoevevan een 
verwarll1ing5circuit. 
Indien sr Ilesn Y'liInnte'Jr;lag is of indien de \flilrmlevraag ollYoldoende gr'OOlis,luin het surplus aan warmte ill da 
bodem WOrden oP9Qslagen. lndian de IiJB tIl' ru g van het'.leTVlilrmingscircuil betwarmleaanbod uit dil mast 
overtreft. kiln het In de bodcm opgosluaeA warmteoverscitot wordon 8unaesproken, 

Eisen Ull dB Ui!Vllfm'ng' 
1) In de m{!slkanalln ziin kllelalamehten aanljel»acbl arlt bastUmfa Uil een 3amal iamellan van 14 em breed en 

l1emaakl van hOQ\lWlIardige kunstslof. [}e lama 111m 2ijn QpgehaOIlE!n in een dnjvend frame, G9'IIuld m!!t witertJlijven 
de lamellan - :st of1der het mutDp~la drijvcn. 

21 Hel o/lpel"l1f.k Vim een lamel is gf!lii aan de om;Te van de lamellO,30 meter! /IInl de lengte vall de lame\. 
31 De kl)81olemontBIJ zij" per me!rtkanaalln serle lfefbolllloll en wsson de meslJlsllalen, '1Dlgens lIetTiggllmansysteOOl, 

parallal eangsslotsn op de aan- en ofvDBrlllidin g vIm bet water. HiaidDl1r is h·gt waturdobisl in elk mestlurnaol gllli(~. 
Een dru mater lOrn' (vCM da ~Is SI erg ens fekksge VIIn wate' optreedl. de wBl;er'C09'lloer direct wordt gestopl 

4) Als koaMoeislcl wordt WB er gebruikl. 

fisf!TI aall her gebruik; 
11 De lemperawuJ van het in dl! grolld UlrU!ililipMtptii waler mag maltirnaal14 grada.n bedtag9n on maximilat 3 gradei'l 

.tijn OPlle'Nii rold. 
21 De mHttarnll8ratiItJr 1I0'lon n he m9slklinalll malll1lHt hogarziill dan 15graden. 
3) Er diem een Ql1d'!lhIlVd$pontr!lct aalTl/fl!zig tv ziin, waarbij /;w8'!maal per jaar (:ontnrla an onoartlDud van bet sysleern 

plaatsvindt 

NaJere /Jiil'l1nJerir,n/en.: 
11 00 Mn' raD r 001111 Il I SUIlsystcUll,'Ko Id kPLUSSVSloom~. 
21 Comralu 011 hot {lOOd hLlu:dunor~n n hill svstecm Is logaliJt doordn dB lemperawllr ysn zo~1 de mest bovlffiin 

lUI mutkllnDa\ als VlI A hal op(lcpOm'l U'O IhV~ IC I v ordl ljorllgl$tfccrd. BOVondfCll k/lfl de te,"pcratuurreg~lrat.ie 
an 7 yonralgsande dagen worden opge'lrao!ld. Oe dfl hoeveBlheid opgepomp PJood ",oler diellttfi worde., 

nerealslreerd. 
31 Voor lUll DPIlO pun en IBlUgpwlpen van grondVl.:iler 2lin legets 9 ltold 1Iio lokaalltunncn vilrschiil911.ln!llrm~!le 

hlQlr"'lc r Is 0 'c r~(il un bil do botrorronde gamoentll or pre\< nelo. 
41 00 bo issing 'Jan hot Bostuur Is !lonomen op u 5s van 8 aloalo flIor de volge"de Gro,n Label-$tslsyste!llen: 

BB 95.04.023; BB !I6,04.D35Vl ; BS 97.0t.05W1; SB 97.1)1.n52V2; BB 97(J3~5'; BB 97,D3.D541A 1I1I.ID.062 en BS GG,0LlI69. 
• VOM de cJltegone 'IlelJ5VarlOOl1s n fU'!I! !CoeloIlPervlak)lI,In Verder de ge$1 fde eisel) op Grn-en laDel-$Iill.1e5Chojvmg 

I3B :95.W.1I23 'IBn taepa$Siilg alsmede de daarillllermeide emin1ewaarde; 
• VOOt de tategot10 vlecsvarkens (2.00% ~oeloppetvlak 011 mOlafon rOOste~llill\ verdef de ilestelde eisen op Groen 
Lab~l'$talbuchn- Ing BB $ .04.0351/1 VBn toepnssing als rnede do durin Y9rmeldll emissiswaarde; 

• Voor d .. ta llrgorio kra1ll1ueu!lon (Ui!)% Og!OPP/lN( kl l~n II rdor do gestllide ei54!fl op Groen labol·Slalbe1c~riillino 
.BB !l7.D1.Il5 !VI viin toepllssing IIJ~ r llCdll ~II d fin vUllnolde emlsslwlIlardo; 

• Vonr dB cBWllo(ie lIBspeende big9sn ,150% kcalopPsNtakl zijn yardar de gestatdil ahittn op GJDBlIlnbal, 
rulbe$chriMng BB 91,ot.0521n Iflln tl1spa5liTl'Ir alsmllde de durin verma/de I!lI1issiIlWilardll~; 

- VO(lr de £lIte!lcri~ g~$te ell drag4!l1de 'I!Ullen (l1!i% kllelDppervlakinlfillidueel en in gro!lp3I1u!, ... eslillghijnvsrdor 
de !testelde eisell (I'p Groelll.abel·stalbeschn/lling BB ~l.o3.0!>t \Ian IDllpassing ill:r;meds de daarin ve rmll~B 
emilsl-ewurde; 

• Voor dEl categcrill guste 91\ drilgarlda zeugon In grOllpshuiSllesting IllS% ~ooloppervlB~) lijn vord"r do aostp.lde 
eisen OP Groen L8bel-stalb~chrijvin!l B6 9'7.03.0!i4lA 98.10.062 van tOil.passlng alsmtlde cle durin vti1l11elde 
lrmlsmwa3lda; 

- Voer do c8togone '1lees'Iarken5 (200% kocloppen At en e.lldere rf~n metalen dril!lulrllroosters) zijn verder de 
gesllI!de ols Dn cp Grclln Labal-&lalllasc hr1Iving BB SS.D2.D69vall 11lepassil10 alsmedo do dlilirin "almeida 
Bmis~aardo. 

st Voor het Jl'Iincipe ·kQehh~sY5teem· is een o(trG<li varleend OfIdllt nummer 9520094392313. 

Tolrt:niligr!'lr: 
Zie ommezii~e ¥tlor een schemiltisch overzichhan da ltal en hat koeldl!ks'l'steem in l!cit1lblrlDtiC mat een warmtepomp. 

Aang9rmlilgo door: 
R&R Systems B.V. til Boe~lIl . tsl. 04~2 322437. 
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wormtepomp 

renvooi 
A- orortdoool.rbo'ott 
e .. I>r~Qmp-~li;\(otd 
C.. dnAI~~lall!l' 
D- C>eRtraJe ClanY04lrl.IdV19 
1:- Cllrculc llePOlTlP 
r- G<lMo.(1eldf19 Ifcdelernent.n met I a'sluiUctoon per ~emenl 
0- ;[l!Ira-l,...,dl koetll,.rrurnten 
H= Qfwetleldlnl1 eentrdQI Mill 1 arsllAt~ ~r koelelMllllt 
1- tetCl\lllKlf'llC) wotor 
J- .. ntratlebrcn 
K- oanvoorlcWing .. ator 
L= wcrmtepttmp 
W1- QQt!¥Q .... GI<Ilng ull 1<.o<;W,~s)'$ltOI!fY\ 
"2" aonwerle1dlr19 Ql'oMwat .... 
N- tOIOU'''O Crl"lonq 
0= ocnllO<l,lelcb1Q .aler J!! - 55 C' UQr 

.t<:<>ro "arm ~/ol rodialC'f'Cn 
p- re~1 l 1'1 :dl 11 R:,mlng'c cui! 

~ clroJlaUel'cmp 

EJ dr1'lfIei~T!llflgl<tel' 

~"G' 

KoeldekSylilleem in COO'IOO1alie 
met een wanntepQmll 

~...-. 

R&R Systems B.V. 
Ie BQel(eI 
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Exlan 

Groen labelnummer: 
Toegekend op: 

Vervangt nummer. 
Geldigheid voor het systeem: 

Naam van het systaem: 
Oiercategorie: 

SS 97.01.051 VI 
3 juli 1997 
BS 97.01.051 Toegekend op: 17 januari 1997 

Tot herroeplng door het bestuur van de Stichting Groen label 
Koeldeksystaem (150 % koeloppervlak) 
Kraamzeugen (incl. biggen tot spenen) 

Korte omschrijving van het stalsysteem: 
De ammoniakuitstoot uit de mest wordt beperkt door de laag mest bovenin het mestkanaal 
te koelen met behulp van drijvende k.aelelementen. Als koelvlaeistaf wordt opgepompt 
grondwater gebruikt 

Eisen aan de uitvoering; 
a. Het meslkanaal dient voorzien te zijn van kunststof- of metalen roosters en het emitterend 

mestkelder oppervlak per dierplaats mag maximaal 5.0 m2 bedragen. 
b. In de mestkanalen zijn koelelementen aangebracht, elk bestaande uit een aantallamellen 

lIan 14 em breed en gemaakt van hoogwaardige kunststof, De lamellen ziin geplaatst onder 
een hoek van ongeveer 60 gradell en opgehangen in een drijvend frame. Gevuld met water 
blijven de lamellen juist onder het mestoppervlak drijven. Het oppervlak van de 
kaelelementen dient minimaal150% van het oppervlak van het mestkanaal te bedragcn. 

c. De koelelementen zijn per meslkanaal in serie verbonden en tussell de mestkanalen 
volgens het liggelmansysteem parallel aangesloten ap de aan- en afvoerleiding van het 
water. Hierdoor stroomt door elk mestkanaal een gelijk waterdebiet Een drukmeter zorgt 
ervoor dat als IIr ergens lekkage van water optreedt, de watertoevoer direct wordt gestopt. 

d, Als koelvloeistof wordt opgepompt grondwater gebruikt Het door de koelelementen 
randgepompte water wordt vervolgens weer teruggepompt in de grond. 

Eisen aan het gebruik: 
a. De temperatuur van het in de grand teruggepompte water mag maximaal14·C bedragen 

en maximaa13 graden zijn opgewarmd. 
b. De mest;temperatuur bovenin het mestkanaal mag niet hoger zijn dan 15°C. 

Nildere bijzlJ/Jderhede,,: 
a. Cantrole is mogelijk, doordat de temperatuur van zowel de mest bovenin het mestkanaal 

als van het opgepompte grondwater wordt geregistreerd. Bovendien kan de 
temperatuurregistratie van 7 voorafgaande dagen worden opgevraagd. Oak de 
hoeveelheid opgepompt grondwater dient te worden geregistreerd, 

b. De eigenaar van de stal dient een onderhoudscontract te hebben waarbij lwee maal per 
jaar controle en onderhaud plaatsvindt. 

c. Voor het oppompen en terugpompen van grondwater zijn regels gesteld dielokaal kunnen 
verschillen. Informatie hlorover is verkri;gbaar bij de betreffende gemeente of provincie. 

d. Het bestuur heeft een Groen Label aan dit stalsysteem verleend ap basis van door de 
aanvrager ollorlegde meetgegevens die een emissiewaarde van 2.4 kg NH3 per dierplaats 
per jaar aangeven. 

Tekeningen: 
Zie ommezijde vaor een schematisch overzicht van de stal en het koeldeksysteem. 

Aangevraagd door: 
R&R Systems bv te Boekel, tel. (0492) 32 24 37 
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putbreedte 

renvooi 
A= grondweterbron 
8= bronpomp-drukkelel 
C= drukregelaar 
0= centrale aanvoerlelding 
E= oirculatlepomp 
F= aonvoerleidin9 koelelementen met 1 efsluitkreen per element 
G= zelfdrijvende koelelementen 
H= afvoerlelding centraal met 1 of sluiter per koelelemenl 
1= relourpomp weter 
J= infiltrotiebron 
K:o eonvoerleidlng woler 

ntoorteiding water 
¥Oil koetelementen. 
, con"al. I.!dIng .GO<" pomp 

Io.inatstQf- of ml!ltalt!flroollter 

zelrdtl~d 
koelelemonl 

dwarsdoorsnede mestput 

Ir:~-'.' 
k1J!~~~~~~~~~~~~~JJJ=. Omschrljvll19: 

Koeldeksysteem (150% koeloppervlak) 
voor kraamzeugen (inclusief biggen 

bOl/enaanzicht koelelement 
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Carum Groen Label: 
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Exlan onsultants 
AtJ ~t~e u 'J IJt AII"businer;s 

Sccrelariaal Stichling Groen Label 
Gruen Labelnummer: 

ToegekBfld op: 

Vervangt nummer: 

SS 00.02.084 

24 lebruari 2000 

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

Tot herroeping door het Bestuur van de Stichting Groen Label 

Chem[sch luchtwassysleem 95% 

~ 
Geldigheid voor bel systeenr. 

Naam van het sysleem: 
Diercategorie: Vleesvarkens, kraamzeugen, guste en dragende zeugen, 

gespeende biggen ell beren 

lIorte om,chrijring ran her wlsysleem: 

Postbus 70 
2280 AS Rijswijk 
leI. 070 4144700 
lax 070 4144702 

De ammoniakamissio wordt beperkt door de ventilatielucht Ie behandelen in een chemisch luehtwassysteem. O~ systeem bestaat un vertieaal 
gepla lSIe elementsn. 1'I1I8rO'/er miolmaal om do 2!l mlnuten do aango2Uurdo wasvloo;stol oorlurendo I m)nuul gesprosid wordt. Bij passago van de 
ventilatiuluchl doo, h¥lluchtwas:syst •• m Vlordl do .",mo 'ak a/g.yangan in d. wasviooislo/. waarna do yer ""gdo ventilatielucht hat syslsem 
vello3L ~ Iddel51Oevoe Ing van zwavelluu, aln d. wasvloei$lof. wordt eontinu de Dmmoni8~ omg81ot In Den ZOOL 

Eisen aan de uitv.ering: 
1) Chemisch luehtwessvsleem 

fen ehemiseh luchtwassysteom kan de ventilatielueht van een of meerdere aldelingen behandelen. Op de silllatielekening van hel tolale bedlijf dienl 
dit duidelijk te worden nngegaven. 

21 VentilaDclueht 
a .• n olko Dldellng w •• ,.oo, d' laijo,e emissiewaarde van krachtis. dient alia ven~la~Bluchl via at chemi50h luchlw,lSSYlteem de stal Ie verlaten; 
b. b1j het gcbruit van Ben cenllaal a/zuiokanaoi mont hn doorSlroomoppervlak vno dil kaMal lonmTnste I em' par m3 per uurmuximale ventilati.· 

capaciuril b.dregen. Voorts mOBlen do door hal kllRleblplaUorm vootgosteld. norman .oor mulm31B Venltlolia in achl werden Qenome •. 
3) Reglotr. Q Ins!lUmonlOn 

i.n bohoQvO V3n d. wokllJiju. conllol. (zio bljlaae 2J. mQole. oon uront.I/lJr en Don goijkte waterpulsmeler worden nngebracht De ur911leller is 
nadra wo, hat legistTeron vDn de rI,..iur"" von de circulo!iepomp. Door de walormeter wordl de hoeve.lheid 'puiwJter geregistreerd. DelS 
waftlden mOGI~n continu worden ae,egistrocrd Cn nlel VIii toagankel k wordO" apguslagan. 

4) 2J)llfopslu!l 
De inhoud Yan (Ie opslag moet snel en Beeuraot kunnen worden algelezen. 

51 Afvoor spuiwater 
Het spuiwoter mag oiel worden .fgellOerd naar een meslkolder die in open verblnding steat mat de dieren. Aanbovolen wordt am het spuiwater .1 te 
voeren naar een aparte opslag waann zieh ~e9n mest bevindt 

Eisen a.n hel gobruik: 
I) COn 101m hel monstcmomo PIOlocol We bijlage 1) dient elk halt/oar cen monster van itel waSwQlerte wOlden genomen. De .nalyscresull8ten dienen 

binnen de aangegevan Drcnlen 18 Iigoen. Indien dezo buile" do grenll!O 69uon dient de gobrulkor oll/ollovolnncier ac6e te ondernemen. 
MonSlomemo, valvoor un anatyse van hel W3SW3lor en de rappoltugo dunrsn dian en door Don STERIN/STERLAB geeertiflcoordo InsloSmg te 
wardon uhgevocrd. 

2} Door venruiling van ~et fillorp.kkal 2al de ventilatielucht Ben hogera woerstand onde,.indon. am dezo redon dientitet luthtwassysteem minimaelelk 
jnr te worden gereinigd. 

3) Er dienl oen logbook te worden biklehoutlon mel b@lte~king 101 eneuijds metingen, onderhoud. analyseresultaten van hoI waswater en optredende 
slorinoen on onde('lljds dB wokelljkse conuolllWerwalllheden Ille bljlege 21. 

4) Hul choml",h lochtwau'l'lcom PJOdl con umrnoniekvQfWljduringsrondemont hebbon van minimaal 95%. 
5} Erdienl aen ond.rhnudscon!lact on eon JdvlMCnnlfnol nf08sloron 10 lijn mIll d~ I.~.roncier. ln lull ondarl1<lUdscon"ncl moeteen laarlijksB controle 

ell ondllhoud van h IluchlwauyslBuIR n opoenomen. Vooru lijn In dil conllaet taken Von de le'eranciel opuanoman. Bijloge 2 geeft in/ormatie 
.. e, do ull"d.~ld nhoud van het ondorho"dticontracl HuI3dYi~sco"t, 01 hlodl ,IBun bij v'8gen ov r do pro.esvo,,'no van h.lluchtwassysleem. 

Nadere bijlonderheden: 
I) 8il do v8rgnnninononvrnag diAn! hot dim n$lnnering.pian vnn hot luchrwos.ysle.m, conlonn hel loelatingseertiHcaat Iwa.miT onder me.r de rBlatie 

mel het notal dleten per dlerC8legorlQ bhlktl '" hel monSiernftmeprolocol te worden overlegd. 
21 H~l mOnnorJlOmoprolocol on do bodlonlngshondlgldlng diono" op oon ~ontralo pl~ol$ bij do In.laUDtie 10 wordon b(JWsord. 
3) 0" be IDI1Im/ng'Van hQI Spuiw810r vao hUI chumbeh luchrwlny~tD m moet d"idQ~jk wurden a.nBegnvuo. Du Stichting GrOM lJrbol ""1st hel 

bevoegd g~2ag, dB luchtwasselproducentJIevorancier on de vargunnlnghoude, ar all dat verw, dering en alzet van het spulyllllef binnen de vigarende 
legelgeving dlenen flint! 18 vloden. Oaarnaul dienl da lucglwftS&erprcducenlllevel'Bncler d9 veahouder hier explecie! all te wijLBn. 

41 Ou v819unn;ngverl~"e( kiln vocrschriiven Ben flImllmuolsfl1ailng van hal chumlsch luchtwassysteom uit 10 voeren in de perioda von 310t 9 meanden 
nadat hel syslQCm is geTnstallecld. Om op lungcro IlIlmlln hOI ammonl~kvcrwlJrlo'ingsrendement van het ehemiseh luchtwassysteom aan Ie tonan ken 
dc~o ruun",ouvo"cncl voorschrijvon 101 hnl hnrh, Ion .on do rend mDnl5m~llng . In bijlago 3 is Ben boschrijving opganomen van de wijze waorop d. 
lendementsmoling moet wordon uilgovoard. 

5) Chomlscha )uehtwassyslemon worden ook,cnmcli<t door het vrijkomen van spuiwater en extra energieverbruik door de ventilato,en. 
61 flel gehalte aan ammonlum.ulaal in het spu,w9t.r moe I minimaal1.2 moVlilor bedragen. 
7) Voor de opslagvan en hel Qmgaan met zwavelluur zijn door de arbeidsinspectie en de Commlssie Preventie van Rampen voor gevaarlijko stoffon 

richllljnen op00stold (P·blad 134.4 an CPR·richllijn IS-It. Het niet nakomen van daze richtlijnen kan om,lige ongolukllen to! govolg habben. 
8) De aanvrager noemt dit chemioch luchtwassvsleem: "UniO-95". 
9) O. boslissing von hat a.stuur is geooman op basis van eBn door de asnvrager overlogd meelloppolt. De ami.sic bedraagt: 

a. Gaspaende biggen 
- 0.03 kg NH3 per diorplaal. par jaar bij huisvaslino ,nal maximaal 0,35 m210.lruimte par dierplaats; 
· 0.04 kg NH3 per diarplaals por jaar bij huisvosling mol mear dan 0.35 mll •• lruimte per dierplaats. 

b. Kr •• mleugon 
0.42 kg NH, per diorpl.3ts por j •• r. 

c. Gusle en d,agende zeugen 
· 0.21 kg NH, pal dielploals per joe, biJ individuolo huisvBSting; 
- 0.21 kg NHJ per dierpla8ts per jaar bij groepshuisvosting. 

d. Ookbero" 
0,28 kg NH3 per dierplaats per 180r. 

8. V1eesvorken$ 
· 0.13 kg NH, per diarplaat. pa, jear bij huisvesting rnet maximaal 0.8 mllae/ruimle per dierplaels; 
- 0,18 kg NHJ per dicrplo.ts por jaar bij huisvesling met meer dan 0,8 m11eefruimte per diorplaals. 

101 Oe bovenvermolde bijlagen 1.2 on 3 zijn opgcnomon in de bijlagen behorende bij chemische luehtwaMysleman 

T,keni"grm: 
Zie ommozijde voor een schematiseh overzieht van het chemisch luchrNilssysleern en de integ,atie van het luchtwa5sysleem in de stal. 

A.ngevr88gd rioor: 
.Uni-U-Fillinternational S.V. la Mevol, tol. 017 4061200. 

070906 ME R 06.07.141 .01 .hv Pijnenburg.doc 93 



Varkenshouderij Pijnenburg rvlierlo VOF 
Eendenpoel 15 Ie Mierlo 

doo(snede 

perspectief stal 

.proel s)'Ileem 

,"goan do luchl 

aflapp unt was'IIIoter >¢:: 

pH .en lor 

clrcula li.pomp __ . ~ 'X 
kraon >:1\ 

Exlan 

,.-.....IIJ"""'. "nd~ konoal 

ch4mische luthtwosser 

chemische 'uen broJsef" 

uitgaande luct,.1 

i\ r -II 

II --
/ 

/ 
mt .. "omont"" (Iamollon) 

~ -:t It:: t-- retour WQI-.fools lof 

t-- droag •• n.trucli 
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\ I nil/O mot ... 

ootomo~isch Qongostuurd4111 klap 

af\ooer .pulwoler 

doorsnede chemische iUchtw(Jsser 

Om9Cl1rijving: 

Chemisch luchtwassysteem 95% voor vlees
varkens, kraamzeugen, guste en dragende 
zeugen, gespeende biggen en beren 

Aange"<raagd door. Datum Groen Label: 

24-02-2000 Uni-Q-Fill International B.V. 
te Meyel B&horende I>Ij aanvraag: 

BB 00.02.084 
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Edan onsl4ltants 

Systeemnummer: 
Rav-nummer: 

Naam van het systeem: 

Dlercategorie: 

Stalbeschrijving van: 

BWl2006.14 
01.1.15.1 .1; 0 1.1.15.1.2; 01.2.17.1; 0 1.3.12.1; 02.4.1; 03.2.15.1.1 
en 03.2.15.1.2 
Gecombineerd luchtwassysteem 85 % ammoniakemissiereductie 
met chemlsche wasser (Iamellenfilter) en waterwasser 
Kraamzeugen, gespeende biggen, guste en dragende zeugen, 
dekberen en vleesvarkens {inclusief opfokberen en opfokzeugenJ 
Oktober 2006 

Korte omschrljvlng van het sta1systeem: 
De ammoniakemissie (indusief geur- en slofemissie) wordl beperkl door de venlilalielucht Ie 
behandelen in een gecombineerd luchtwassysteem. Dit is een instaliatie die is opgebouwd uit 
meerdere wassystemen. Bij het beschreven systeem bestaal de instaliatie uit twee achter elkaar 
geplaalste filterelementen van het type dwarsstroom. Het eerste element is een chemische wasser die 
bestaat uit een lamelienfilter. Om de 10 minuten wordt gedurende 1 minuut aangezullrde wasvloeistof 
over het filter gesproeid. AchIer dit filter staal een waterwasser. Oit is een kolom vulmateriaal 
waarover conlinu waler wordl gesproeid met behulp van sproeiers die zich voor en achter het 
filterelemenl bevinden. De gezuiverde luchl verfaat vervolgens via een druppelvanger de installalie. 
Spuiwater komi vrij uit de chemische wasser. Het spuien van waswater vindt plaats nadat het 
waswater in de chemische wasser vijf keer achter elkaar op de ingestelde pH van ·1,5 is gebracht (dit 
proces begint wanneer /let waswater een pH van 4,0 heef! bereikt). Na spuien van het waswater uit de 
chemische wasser wordt de opvangbak gevuld met het waswater uit de waterwasser. Vervolgens 
wordt ten behoeve van de waterwasser vers water aangevoerd tot het ingestelde vloeistofniveau in de 
opvangbak. 
Bij passage van de ventilatieluchl door het luchtwassysteem wordt de ammoniak opgevangen in de 
wasvloeistof. Door toevoeging van Z\vavelzuur aan de wasvloeislof, wordt in de chemische wasser de 
ammoniak gebonden als ammoniumsulfaal. De verwijdering van stof en geurcomponenten gebeurt in 
beide wassers. 

Elsen aan de ulrvoering: 
1) Gecombineerd luchtwassysteem 

a) het wassysteem is opgebouwd uit twee achter elkaar geplaatsle filterelementen van het type 
dwarss\room. Hel eersle element is een chemische wasser van het type lamellenfiltar mal een 
dikte van 0,50 m. Oit filter is opgebouwd uit carbonaal vezels die in speciale banen zijn 
aangabracht tussen kunstslofplaten. Het tweede element is een waterwasser met een dikte 
van 0,24 m. Het is een filtarpakket dat is opgebouwd uit kllnststof filtermateriaal 
(contactoppervlak is 240 m' per m2). Voordat da gezuiverde lucht het wassysteem verlaat 
wordt het in een druppelvanger van waterdruppels ontdaan. 

b) per m2 aanstroomoppervlak van zowel de chamische wasser als de waterwasser wordt 
maximaal 5.000 m' lucht aangevoerd. V~~r de chemische wasser gaat het hierbij niet om het 
specifieke opparvlak van de lamelien, maar om hat aanstroomoppervlak van het element 
waarin het lamellenfiltar is geplaatst. Het lamellenfilter zelf heeft een capaciteit van maximaal 
75 m' lucht per uur per m2 oppervlak van hal lamel. 

c) het gecombineerd luchtwassysteem kan de ventilatielucht van een of meerdere afdelingen 
behandelen. Op de situatieschets van het totale bedrijf dient dit duidelijk te worden 
aangegeven. 

2) Ventilatielucht 
a) van elke afdeling waarvoor de lagare amissiewaarde van kracht is, dient alie ventilatielucht via 

het gecombineerd luchtwassysteem de stal Ie varia ten. 
b) bij het gebruik van een centraal afzuigkanaal moet het doorstroomoppervlak van dit kanaal 

tenminste 1 em' per m3 per uur maximale ventilatieeapaciteit bedragen. Voorts moeten de 
door het Klimaatplatfonn Varkenshouderij vastgestelde normen voor maximale ventilatie in 
acht worden genomen. 

3) Registralia instrumenten 
Ten behoeve van de wekelijkse controle (zie bijlage 2) moet zowel tan behoeva van de chemische 
wasser als de waterwasser een urentelier worden aangebracht. De urentelier is nodig voor het 
registreren van de draaiuren van de circulatiepomp. De hoeveelheid spuiwater van de chemische 
wasser moet met een geijkte waterpulsmeter worden geregistreerd. Oeze waarden moeten 
continue worden geregistreerd en niet vrij loegankelijk worden opges/agen. 
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4) Zuuropslag 
De inhoud van de epslag moet snel en accuraat kunnen worden afgelezen. 

5) Afvoer spuiwater 

Exlan 

Het spuiwater van de chemise he wasser moet worden afgevoerd naar een aparte opslag. 

Eisen 33n het gebruik: 
1) Conform het monstername protocol (zie bijlage 1) dient elk half jaar een monster van het 

waswaler van de chemische wasser (de eersle filterwand) Ie worden genom en. De 
analyseresultaten dienen binnen de aangegeven grenzen te liggen. Indien deze buiten de grenzen 
liggen dient de gebruiker, in overleg met de leverancier, actie te ondernemen. Monstername, 
vervoer en analyse van het W8swater en de rapportage daarvan dienen door een 
STERIN/STERLAB gecertificeerde instelling te worden uitgevoerd. 

2) Door vervuiling van het filterpakket zal de ventilatielucht een hogere weerstand ondervinden. Om 
deze reden dient hel filterpakket van de chemische wasser en de waterwasser minimaal elk jaar 
te worden gereinigd. De druppelvanger moet om de drie maanden worden gereinigd. 

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

4) Er dien! een onderhoudscontroct en een adviescontract afgesloten te zijn met de leverancier. In 
het onderhoudscontmc! moet een jaarlijkse controle en onderhoud van het luchlwassysteem zijn 
opgenomen. Voorts zijn in dil contract taken van de leverancier opgenomen. Bijlage 2 geeft 
infonnatie over de standaardinhoud van het onderhoudscontract. Het adviescontract biedt steun 
bij vragen over de procesvoering van het luchtwassysteem. 

5) In de periode van 3 tot 9 maanden nodal het systeem is geInstalleerd moet een 
rendementsmeting van het gecombineerd luchtwassysteem worden uitgevoerd. Deze meting moet 
zowel betrekking hebben op het ammoniakverwijderingsrendement £lIs het 
geurverwijderingsrendemenl. Om deze rendementen op langere temlijn aan te tonen moel deze 
rendementsmeting worden herhaald in de zomerperiode van hel derde jam wamin de instaliatie in 
gebruik is. Vervolgens moet deze meting elke 2 jam worden herhaald. In bijlage 3 is een 
omschrijving opgenomen van de wijze waarop de rendementsmeting moet worden uitgevoerd. 

Werkingsresultaat: 
1) Dit gecombineerd luchtwassysteem met een chemische wasser (Iamelienfilter) en een 

wtlterwasser heeft een ammoniakverwijderingsrendement van minimaal 85 %. 
2) De geuremissie wordt door dit gecombineerd luchtwassysteem met 70 % verminderd (voorlopige 

waarde). 
3) V~~r de verwijdering van fijn stof door dit gecombineerd luchtwassysteem is op basis van het 

meetrapport geen waarda vast te stelien. 

Nadere bijzonderheden: 
1) Bij de vergunningaanvraag dient het dimensioneringsplan van hel gecombineerd luchtwassysteem 

en het rnonsternameprotocol te worden overlegd. Uit het dimensioneringsplan moet onder meer 
de relalie met het aanlal dieren per diercategorie blijken. 

2) Hel monsternarneprotocol en de bedieningshandleiding dianan op een centrale plaats bij de 
instaBatie te worden bewaard. 

3) De bestemming van het spuiwater van het gecombineerd luchtwassysteem moet duidelijk worden 
aangegeven. De verwijdering en afzet van het spuiwater dian! binnen de vigerende regelgeving 
plaats te vinden. De luchtwasserproducent Ileverancier dient de veehouder hier expliciet op te 
wijzen . 

4) Hel gehalte £Ian ammoniumsulfaat in het spuiwater van de chemische wasser mag maximaal2: 1 
mol per liter bedragen. 

5) De pH van het waswater in de chemische wasstap mag voordat het wordt ververs! maximaal 4,0 
zijn en na verversing maximaal1 ,5. 

6) V~~r de opslag en het omgaan met zwavelzuur zijn door de arbeidsinspectie en de Adviesraad 
Gevaarlijke Stoffen richtlijnen opgesteld (P-blad '134.4 en PGS 15). 

7) De aanvrager noem! dit gecombineerd luchtwassysteem: "Lamellenfilter Plus". 
8) De beslissing over de emissiefactor is mede gebaseerd op de door de aanvrager overgelegde 

meetrapporten (rapport 1: Zwoll, M., 2004. Bericht Uber die DurchfUhrung von 
Emissionsmessungen, Berichtsnummer 2004_'10. Fachhochschule MOnster; rapport 2: Lorenz, 
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Broer, L., Zechelius, M., 2005. Baricht Uber die DurchfOhrung van Emissionsmessungen, projekt
Nr: 220605-534. LUFA Nord-West). 
De herleide ammoniakemissie bedraagl: 
a) Gespeende biggen 

0,09 kg NH3 per dierplaats per jam bij een hokoppervlak van maximaal 0,35 m2 per dier; 
0,11 kg NH3 per dierplaats per jaar bij een hokoppervlak van groter dan 0,35 m2 per dier. 

bJ Kraamzeugen 
1,25 kg NH3 per dierplaats per jaar 

c) Guste en dragende zeugen 
0,63 kg NH3 per dierplaats per jaar bij individuele huisvesting; 
0,63 kg NH3 per dierplaats per jaar bij groepshuisvesting. 

d) Dekberen 
0,83 kg NH3 per dierplaats per jaar. 

e) Vleesvarkens (inclusiaf opfokberan en opfokzeugen) 
0,36 kg NH3 per dierplaals per jear bij een hokoppervlak van maximaal 0,8 01' per dier; 
0,53 kg NHa per dierplaals per jnar bij aen hokoppervlak van grater dan 0,8 m2 per dier. 

9) De bavengenoemde bijlagen 1.2 en 3 zijn opgelloman in de bijlagen behorende bij het 
gecombineerd luchtwassystemen met chel11ische 'Nasser en woterwasser. Deze zijn Ie vinden OD 
www.infomll.nl. 

Tekeningen: 
Een schematisch overzichl van het gecambineerd luchtwassysteem en de integralie van dil 
luchtwassysteem is bijgevoegd. 

Inform3tle blj: 
- Infami! (www.infomil.nl) 
- Unigfill Air BV(www.uniqfill.nl) 
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Ir:--:l 
i~ 

Gecombineerd luchtwassysteem 85% 
emissiereductie met chemische wasser 
(Iamelienfilter) en waterwasser, voor oktober 2006 
kraamzeugen, gespeende biggen, 
guste en dragende zeugen, dekberen 
en vleesvarkens (inclusief opfokberen 
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Syateem-nummer: 
Rav-numm~r: 

Naam van he! lIyaleem: 

BWl2004.02 
01.1.10.1; 01.1.10.2; 01.2.11; 01.3.7; 02.2; 03.2.9.1 en 03.2.9.2. 
Chemlseh luchtwasaysteem 70 % 

Exlan 

Oiercalegorie: Vleeavarkens, kraamzeugen, guale en dragende z~ugen, geapeende biggen en 
beren 

Stalbeachrijving van: 15 april 2004 

Kortt omschtijlflng van hel sliJ/systeem: 
De ammoniakemissie word I beperkt door de ventilatielucht te behandelen in een chemisch luch~Hassy&teem_ Oit systeem 
bestaat uit verticaal geplaatste elementen. waarover minimaal om de 20 minuten de aangezuurde wasvloeistof gedurende 1 
minuut gesproeid wordt. Bij passage van de ventilatielucht door het luchtHBssysteem wordt de ammoniak opgevangen in de 
wasvloeistof, ..... aarna de gereinigde ventilatieluchl het systeem verlaat. Middels toe'loeging van ~,vavelzuur aan de 
wasvloeistof, wordt continue de ammoniak omgezat in aen zout 

Eisen "om de lIitvoeting: 
1) Chemisch luchtwassysteem 

Een chemisch luchtwassysteem kan de venlilatielucht van een of meerdere afdelingen behandalen_ Op de 
situatieschets van het totale bedrijf dient dit duidelijk te worden aangegeven_ 

2) Ventilatielucht 
8_ van elke afdeling waarvoor de lag ere emissiewamde van krach! is, dient aile ventilatieluch! 'lie he! 

chemisGh luchtHassysleem de sial Ie verlaten_ 
b_ bij he! gebruik van een centraal afzuigkanaal moet he! doorstroomoppervlak van di! kanaal tenminste 1 Gm2 per 013 

per uur maxima Ie ventilatiecapaGiteit bedragen_ Voorts moe ten de door het K1imaatplatform vastgestelde normen voor 
maximale ventilatie in acht genomen worden. 

3) Registratie instrumenten 
Ten behoeve van de wekelijkse controle (zie bijlage 2) moeten een urenleller en een geijkte waterpulsmeler worden 
aangebracht. De urenleller is nodig voor het registrersn van de draaiuren van de circulatiepomp. Door de walerme!er 
wordt de hoe'leelheid spuiwaler geregistreerd_ Deze waarden moeten continue worden geregistreerd en niet vrij 
!oegankeJijk worden opgeslagen. 

4) Zuuropslag 
De inhoud van de opslag moet snel en accureat kunnen worden afgelezen_ 

5) Afvoer spuiwater 
He! spuiwater mag niet worden afgevoerd naar een meslkelder die in open verbinding staat met de dieren_ Aanbevolen 
lYordt om het spuiwaler af Ie voeren naar een aparte opslag_ 

Eiun ~an het gebruik: 
1) Conform het monstemame protocol (zie bijlage 1) dient elk half jasr een monster van het waswater te worden 

genomen. De analyseresultaten dienen binnen de aangegeven grenzen te liggen. Indien deze buiten de gerenzen 
liggen dient de Ilebruiker enlof de leverancier actie te ondernemen_ Monstername. vervoer en analyse van het 
waswater en de rapportage daarvan dianen door een STERIN/STERLAB gecertificeerde instelling te worden 
uitgevoerd_ 

2) Door vervuiJing van het filterpakket zal de venlilatielucht sen hogere weerstand ondervinden_ Om deze reden dient het 
luch~Hassysteem minimaal elk jaar te worden gereinigd. 

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

4) Het chemisch luch~Nassysteem moet een ammoniakverNijderingsrendement hebben van minimaal70 %. 
5) Er dient een onderhoudsconlract en een adviescontract afgeslaten Ie zijn mel de leverancier In hel 

onderhoudscontract moet een jaarfijkse controle en onderhoud van het luch~.vassysteem zijn opganomen_ Voorts zijn 
in dit contract laken van de leverancier opgenomen. Bijlage 2 geeft informalie over de standaardinhoud van het 
onderhoudscontract Het adviescontract biedt sleun bij vragen over de procesvoering van hel luch~.vassysteem _ 

Nad.re bijzondeth.den: 
1) Bij de vergunningaanvraag dient het dimensioneringsplan van het luchtHassysleem. conform het toelatingscertificaat 

(waaruit onder meer de relalie met het aantal dieren per diercategorie blijkt) en het monsternameprolocol Ie worden 
overfegd_ 

2) Hal luchtl'lassysteem dient uitgevoerd en gedimensioneerd Ie worden volgens hel toelatingscertificaat. 
3) Het monslernameprotocol en de bedieningshandleiding dienen op een centrale plaats bij de installalie te worden 

bewaard_ 
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4) De bestemming van het spuiwater van het chemisch IlIChtwassysteem moet duidelijk worden aangegeven. De 
verwJldering en alzet van het spuiwater dient binnen de vigerende regelgeving ptaats te vinden. De 
luchtwasserproducent Ileverancier dient de veehouder hier expliciet op te wijzen. 

5) De vergunningverlener kan voorschrijven een rendementsmeting van het chemisch luchtwassysteem uit Ie voeren in 
de periode van 3 tot 9 maanden nada! het systeem is geinstalleerd. Om op langere tennijn het 
ammoniakverwJlderingsrenciemen! van het chemisch luchtwassysteem aan Ie lonen kan de vergunningverlener 
lJOorschrijven tot hel herhalen van de rendementsmeting. In bijlage 3 is een omschrijving opgenomen van de wijze 
waarop de rendementsmeling moet worden uitgevoerd. 

6) De pH van he! waswater in de luchtwasser mag voordat hel ververs! wordt maximaal 5 zijn en na de verversing 
maximaal D,S. 

T) Voor de opslag en het omgaan met zwavelzuur zijn door de arbeidsinspeclie en de Commissie Preventie van Rampen 
voorgevaarlijke sloffen richUijnen opgesteld (P-blad 134.4 en CPR-richUijn 15-1). 

8) De beslissing over de emissiefactor is mOOe gebaseerd op het door de aanvrager overlegde toelalingscerlificaal De 
herleide ammoniak ammoniak-emissie bedraagt: 
8 . Gespeende biggen 

- 0,18 kg NH3 per dierplaats per jaar bij huisvesting mel maximaal 0,35 m2 1eefruimte per dier; 
- 0,23 kg NH3 per dierptaats per jasr bij huisvesting met meer dan 0,35 m2leefruimte per dier. 

b. Kraamzeugen 
- 2,5 kg NH3 per dierplaats per jaar 

c. Guste en dragende zeugen 
- 1,3 kg NH3 per dierplaats per jaar bij individuele huisvesting; 
- 1,3 kg NH3 per dierplaats per jaar bij groepshuisvesling. 

d. Dekboren 
1,7 NH3 per dierplaats per jaar. 

e. Vleesvarkens 
- 0,8 kg NH3 per dierplaats per jaar bij huisvesting met maximaal 0,8 m2leefruimte per dier; 
- 1,1 kg NH3 per dierplaats per jaar bij huisvesting met meer dan 0,8 m2 1eefruimte per dier. 

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

T.k.nfng.n: 
Een schemstisch overzichl van het chemisch luchtwassysteem en de inlegratie van hel luchtwassysleem is bijgevoegd. 

Informati. blj: 
-Inromil (www.infomiLnl) 
·UniQFiU International BV Ie Meyel, tel. 077-4661200, emailadressanders@uniqfiU.n1 ("Un~70·) 
-Praktijkonderzoek van Animal Sciences Group van Wageningen UR, tel. 0320-293211 
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Bijlage 10 Dimensloneringsplan luchtwassers 
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Dimensioneringsplan Lamellenfilter Uniqfill Air 

Opdrachtgever 

Locatie 

Datum 

Pijnenburg Mierlo VOF 

Eendenpoel 15 

Mierlo 

Eendenpoel 15 
Mierlo 

6 september 2007 

Exlan 

Uniqfill Air I 

In onderstaande tabel is het dimensioneringsplan weergegeven voor het reinigen van stallucht van bovengenoemde 

locatie met de Uniqfill lamellenfilter Groen Label BB 00.02.084 95% ammoniakreductie. 

Aantal 

o 
667 

o 
o 
o 
o 

Omschrijving 

beren 

guste-/ dragende zeugen 

kraamzeugen 

opfokzeugen 

vleesvarkens 

biggen 

Maximum ventilatiebehoefte 

Aantalluchtwassers 

Totale capaciteit luchtwasser 

Afmeting luchtwasser 

Gewicht luchtwasser in bedrijf 

Max. vermogen spoelpomp wasser 

Gemiddeld opgenomen vermogen 

Looptijd spoelpomp 

Max. vermogen zuurpomp 

Looptijd zuurpomp 

Totaal opgenomen vermogen 

Besturingskast 

Totaal verbruik zuur 

Totaal spuiwater 

Totaal verbruik water 

Afmeting centraal kanaal per stal 

Aanstroom oppervlak 

Uitstroom oppervlak 
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stal5 
m3 /uur/ RAV 
dierplaats categorie Totaal 
250 a 
150 o 1.3.11 100.050 

250 0 

80 0 

80 a 
25 0 

m3/uur 100.050 

1 stuks 

100.050 m3/uur 

ca. 8425 x 3275 x 2800 mm(LxDxH) 

ca. 9.000 kg. 

2,20 kW/uur 

1,54 kW/uur 

6,00 uren/dag 

0,03 kW/uur 

1,5 uren/dag 

3.400 kW/jaar 

230/400 Volt 

3.085 liter/jaar 

54 m3/jaar 

250 m3/jaar 

12,2 

15 

8,05 
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Dimensioneringsplan Lamellenfilter Uniqfill Air 

Opdrachtgever 

Locatie 

Datum 

Pijnenburg Mierlo VOF 

Eendenpoel 15 

Mierlo 

Eendenpoel 15 
Mierlo 
6 september 2007 

Exlan 

Uniqfill Air I 

In onderstaande tabel is het dimensioneringsplan weergegeven voor het reinigen van stallucht van bovengenoemde 
locatie met de Uniqfill lamellenfilter Groen Label BB 00.02.084 95% ammoniakredudie. 

Aantal Omschrijving 
0 beren 

0 guste-/ dragende zeugen 

0 kraamzeugen 

0 opfokzeugen 

0 vleesvarkens 

3.500 biggen 

Maximum ventilatiebehoefte 

Aantalluchtwassers 

Totale capaciteit luchtwasser 

Afmeting luchtwasser 

Gewicht luchtwasser in bedrijf 

Max. vermogen spoelpomp wasser 

Gemiddeld opgenomen vermogen 

Looptijd speelpomp 

Max. vermogen zuurpemp 

Looptijd zuurpomp 

Totaal opgenomen vermogen 

Besturingskast 

Totaal verbruik zuur 

Totaal spuiwater 

Totaal verbruik water 

Afmeting centraal kanaal per stal 

Aanstroom oppervlak 
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m3 /uur/ 
dierplaats 
250 

150 

250 

80 

80 

25 

m3/uur 

1 

87.500 

RAV 
categorie 

D 1.1.10.1 

ca. 6875 x 3275 x 2800 

ca. 7.500 

2,20 

1,54 

4,80 

0,03 

1,5 

2.720 

230/400 

3.140 

32 

160 

10,7 

12 

6,44 

Totaal 
0 

0 
0 

0 

0 

87.500 

87.500 

stuks 

m3/uur 

mm(LxDxH) 

kg. 

kW/uur 

kW/uur 

uren/dag 

kW/uur 

uren/dag 

kW/jaar 

Volt 

liter/jaar 

m3/jaar 

m3/jaar 

m2 

m2 104 
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Dimensioneringsplan lamellenfilter Uniqfill Air 

Opdrachtgever 

locatie 

Datum 

Pijnenburg Mierlo VOF 

Eendenpoel 15 

Mierlo 

Eendenpoel 15 
Mierlo 
6 september 2007. 

Exlan 

Uniqfill Air I 

In onderstaande tabells het dimensioneringsplan weergegeven voor het reinigen van stallucht van bovengenoemde 

locatie met de Uniqfililamellenfilter Combi wasser BWl 2006.14 85% ammoniakreductie. 

Aantal Omschrijving 

beren 2 

185 

336 

42 

o 

guste-/ dragende zeugen 
kraamzeugen 

opfokzeugen 

vleesvarkens 

o biggen 

Maximum ventilatiebehoefte 

Aantal luchtwassers 

Totale capaciteit luchtwasser 

Afmeting luchtwasser 

Gewicht luchtwasser in bedrijf 

Max. vermogen spoelpomp wasser 

Gemiddeld opgenomen vermogen 

Looptijd spoelpomp le fase 
2e fase 

Max. vermogen zuurpomp 

Looptijd zuurpomp 

Totaal opgenomen vermogen 

Besturingskast 

Totaal verbruik zuur 

Totaal spuiwater le fase 

2e fase 

Totaal verbruik water 

Afmeting centraal kanaal per stal 

Aanstroom oppervlak 

m3 /uurj 
fiY: ~'staT 7.;:::V~~j dierplaats 

250 

150 
250 

80 

80 

25 

m3/uur 

2 

116.000 

RAV 
categorie 

D 2.4.1 

D 1.3.12.1 

D 1.2.17.1 

D 1.1.15.1.2 

(2x4 vakken) 

per stuk ca 6300 x 3275 x 2800 

per stuk ca 8.000 

2,20 

1,54 

chemisch 9,60 
waterreiniging 24 

0,03 

3 

18.920 

230/400 

5.Q10 

chemisch 61 

waterreiniging 60 

1200 

14,1 

24 
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Totaal 

500 

27.750 
84.000 

3.360 

o 
o 

115.610 

stuks 

m3/uur 

mm(LxDxH) 

kg. 

kW/uur 

kW/uur 

uren/dag 
uren/dag 

kW/uur 

uren/dag 

kW/jaar 

Volt 

liter/jaar 

m3/jaar 

m3/jaar 

m2 

m2 
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Dimensioneringsplan Lamellenfilter Uniqfill Air 

Opdrachtgever 

Locatie 

Datum 

Pijnenburg Mierlo VOF 

Eendenpoel 15 

Mierlo 

Eendenpoel 15 
Mierlo 

6 september 2007 

Exlan 

In onderstaande tabel is het dimensioneringsplan weergegeven voor het reinigen van stallucht van bovengenoemde 

locatie met de Uniqfililamellenfilter BWL 2004.02 70% ammoniakreductie. 

m 3 /uur/ RAV 
Aantal 

o 
564 

o 
o 
o 
o 

Omschrijving 

beren 

guste-/ dragende zeugen 

kraamzeugen 

opfokzeugen 

vleesvarkens 

biggen 

dlerplaats * 
250 

150 

250 

80 

80 

25 

Maximum ventilatiebehoefte m'/uur 

* vent/latle behoeft blJ centrale afzu/ging op basis van gellJktlJdigheid 

Aantal luchtwassers 1 

Totale capaciteit luchtwasser 85.000 

categorie 

Afmeting luchtwasser ca 5325 x 3275 x 2800 

Gewicht luchtwasser in bedrijf ca. 6.000 

Max. vermogen spoelpomp wasser 2,20 

Gemiddeld opgenomen vermogen 1,54 

Looptijd spoelpomp 3,60 

Max. vermogen zuurpomp 0,03 

Looptijd zuurpomp 1,5 

Totaal opgenomen vermogen 2.040 

Besturingskast 230/400 

Totaal verbruik zuur 2.610 

Totaal spuiwater 37 

Totaal verbruik water 180 

Afmeting centraal kanaal per stal 10,3 

Aanstroom oppervlak 9 
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Totaal 

0 

84.600 

0 

0 

0 

0 

84.600 

stuks 

m3/uur 

mm(LxDxH) 

kg. 

kW/uur 

kW/uur 

uren/dag 

kW/uur 

uren/dag 

kW/jaar 

Volt 

liter/jaar 

m3/jaar 

m3/jaar 

m2 

m2 106 
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Dimensioneringsplan Lamellenfilter Uniqfill Air 

Opdrachtgever 

Locatie 

Datum 

Pijnenburg Mierlo VOF 

Eendenpoel 15 

Mierlo 

Eendenpoel 15 
Mierlo 

6 september 2007 

Exlan 

Uniqfill Air I 

In onderstaande tabel is het dimensioneringsplan weergegeven voor het reinigen van stallucht van bovengenoemde 

locatie met de Uniqfill lamellenfilter BWL 2004.02 70% ammoniakreductie. 

Aantal 

o 
562 

o 
o 
o 
o 

Omschrijving 

beren 

guste-/ dragende zeugen 

kraamzeugen 

opfokzeugen 

vleesvarkens 

biggen 

m 3 /uur/ 

':1 dlerplaats * 
250 

150 

250 

80 

80 

25 

Maximum ventilatiebehoefte m3/uur 

" ventflatle behoeft bfj centrale afzuiging op basis van gelfjktl/digheid 

Aantal luchtwassers 1 

Totale capaciteit luchtwasser 85.000 

RAV 
categorie 

Afmeting luchtwasser ca 5325 X 3275 X 2800 

Gewicht luchtwasser in bedrijf ca. 6.000 

Max. vermogen spoelpomp wasser 2,20 

Gemiddeld opgenomen vermogen 1,54 

Looptijd spoelpomp 3,60 

Max. vermogen zuurpomp 0,03 

Looptijd zuurpomp 1,5 

Totaal opgenomen vermogen 2.040 

Besturingskast 230/400 

Totaal verbruik zuur 2.600 

Totaal spuiwater 37 

Totaal verbruik water 180 

Afmeting centraal kanaal per stal 10,3 

Aanstroom oppervlak 9 
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Totaal 

0 

84.300 

0 

0 

0 

0 

84.300 

stuks 

m3/uur 

mm(LxDxH) 

kg. 

kW/uur 

kW/uur 

uren/dag 

kW/uur 

uren/dag 

kW/jaar 

Volt 

Iiter/jaar 

m3/jaar 

m3/jaar 

m2 

m2 
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Exlan 
Ad~'$.ur 

Btjlage 11 Monstername protocollveiligheidsbladen luchtwasser 
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BIJLAGEN BEHORENDE BIJ CHEMISCHE LUCHTWASSERS 
d.d. 15 juni 2000 (vervangt de bijlagen van 4 november 1999) 

BULAGE 1: MONSllJIHAME PROTOCOL 

Exlan 

Secretartaal SllchUng Groel1 Label 

~ 
PosIbus 70 

2280 AS Rijswijk 
I!I. 070 4144700 
lax 070 4144702 

Het i. 8$Sentieel dat ar 88n IlIPf08onI4UoI monster van hut in hut luchIWBS$'/ste.m aanwazig. wnw.ter wordt genom en. Hetwaswmr dienl op de 
hierander .al1flogeven paramelar~ I. worden geanalysasrd. En de analyseresultalen dienen binnen .en bepaaJdo bandbroodto te liggen. 

MDn" .,n,mB pl •• ,,: 
In de lalding ven de recirculatiepomp near de sproeio,. i. nn Iftappunt .. ow,zig vaar hI! bemonsteron VBn he! waswII,r. 

Mon.'ernlme: 
Do monslllrname vlndt pin'" door In un .mmer onder ~II IIQPponl eirc. 2 flter waswaler op Ie vengen. Hiefllit wonk 100 millilitar in een 
monstort)"lo gebtachL 00 anaJyte dient biMen 48 uur 18 worden uitgevo.rd. 

An·tr.~: 
Hel waswaler dient in een laboratorium met STERLAB eritennlng 'IOlgen! daartoe geschlkte nonnen Ie worden ondenoeht op pH. ammonium 
(NH~··Nt, en sulfaat (SOlt. Hut gehaJte aan ammoniumsulfaatis $'/steam afltankelijk. 

Bandbffledl8 rl" de .n4I1'8S: 

component 

pH 

resultaBt 

afwijklng < 0.5 pH eenheid 
afwijklng > 0,5 en < , pH eenheid 
afwijking> 1 pH eenheld 
afwijking < 10% 
afwijking > 10% an < 20% 
afwijking > 20% 

actIe gabrulker/lenrBnc:lar 

geon actle 
allndachtspunl 
raparatla,londerhoud 
geen actio 
oandachtspunl 
repars!iejonderhoud 

On'fb~nkclijb /lJ.fp.ctl.: 
Oogoqe die de monsters neemt controleen hel sp.uldoblot en de werking van de reclrcu!s epomp. In dat kader worden de mnden van dt 
ureAl,lIer en d. watDrmetar .fgelslBfl en gereglilleord. Geconlloleerd moatworden 01 blt.pulwllerdoblat ovaraenmm! met de door dl 
iev"~ncler op~egoven wlarde. 
VOQItS moet het lJJuIVerbruik wordan vastguteid. 0 t verbruik moet voor wet bOI(ell de orda van grooUe overaenmen met de geschatta 
ammon/Bkemissie over de atgetopen periode. 
lndien bl kt dar de gemeten waarden niB1IIugeo binn.n de BaQgeguven range (zie bijleue 21 moet de veehauder samen met deleverancier actia 
ondarnemen om de werking onn hat chlmisch luchtwusysteem ta oplim.liseten. 
Ten behoeve van deze controla moeten de volgende gegevens bij hot luchtwassysteem beschikb8lr zijP: 
3. 1t3I1YPO; 
b. dierbozelling Oller do .rgelopen plIriode. slnds d. YOrigD Inspeclla (apllit' en eflIMjrdBIa en untel dieren); 
c. a~nvull ingen v~n de ruuIVoorraad. sind. vorlQu Iolp •• tlu/dill. volum. van hetzooren pakbonnent; 
d • • pulw~terd8bl" lOll. door du leverancler Is Inoeftold. 

Rappol1allB: 
Ui1l<omsten van de anelyses maeten worden verumd.n un de veehoudar In do Jeverencier. Oii de rapportago moetan in leder gavel de volgendo 
gegevtn. wordan vermald: 
a. ftvpo)nummor van d. luehlW;lscur; 
b. datum van mon.torname; 
c. noam. adlU' an woonplealll van delnriehting waer de luchlW8$S8r i. uepiaatst 
d. met.lSlanden van do urtnteJler 8n de apuiwater debletmeter; 
e. luurvorbruik; 
l eventuele opmerkingen. 
liatinspectiCllabaratorium beoordeelt de uitslagen van de waswalermonsters an meteratenden om nit te stellen of de chamische tuchtwasaor 
op goode wiizo haofl gefuncdonootd. 0.., doze bODord,ling dient Juri JlI 18 worden gerapporteerd. Een beoordo~ng van het iearlijkse 
lochnl$cha onde,houd an hltlogbolk maken deal uil vln daza jaarfijksa rlppcrtage. Vorunding van het rapport moet plealJvinden aan da 
v •• houder. dolevaronclor on do gemeent. wao/in de in,(chung is goiegln. 

BIJlAGE:Z: STANDAARD ONDERHOUDSCONTIIACT 

Hautandnrd ond8lhoudscOOlt~CI dium minlmul dl volgunde elamenllln Ie bevillon: 
II Minlmaa! 66nmul ptr lur diem do laveronel,r un ond,rhoudsboult oit 18 voeren. 
21 WukeJlikso CDnllol. van do voohauder op do "olgende ponlen: 

I. pit vln hll weswaler (bijvoorbeald met •• n Jakmoupop 81); . 
b. wIswl18rdeb(at.en vfldollng over hal pokkar (nollren melorsllnd urenlllUer, volganl voorochriftven de levemnciart; 
c. spulWltordobiol (noteren mOlorstDnd wOlo"".tar; volgons voor1ehfift v.n de leverancisr\; . 
d . • ontfi.~o (voluaos voorsehtlh.van de l .... or.nciO/'; 
e. lUurdolearinslaliatia (volgens voorschrllt van do loveraneier'; 
f. zuurverbfllik. 
D. banrlbfeedle Vln do wumominuan an bijbohorond. oed .. Vi" In ondorat.land. lebol wosrgagrrven. 

3) Incidanl.sl,,!n uon va~ ho! luchtwassystee," (wigen, voorschrif! ven d~ I~ve"nclerl. 
41 Hot mogoJljk malen vln controle dD.Dr de vuhoudar Cen behoeve vln de le.,.,onclar. 
5' In goval de vvehouder vOl1lllchl wordt am oan lo~domenl$tll8ting u~ to ilIon voeren mool!n het OI1dert\olJcUconttlctworden vistgei.gd dal da 

I8'#B"nclervoor hel ultvo.u.n van detu mu ng verfntwoord,Uik is. 
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B •• db,.edlll ran d. eoallDlepunt.n7 

control.punt 

sproeibeeid • 

waswaterdebiet 

draaiuren waswaterpomp 

spuiwaterdebiet •• 

drukval over pakkat 

result .. t 

goed 
suboptlmaal 
slecht 
afw/lklng < 10% 
afwijking > 10% en ..; 200/. 
afw/iking > 20% 
afwijki ng < 5% 
afwijking " 5% 
afwijking < 10% 
afwijking > 10% 
afwijlring < 20% 
afwijking > 200/0 en < 40% 
afwijkJng " 40% 

acti. gebruiker(leverancler 

geen actfe 
aandachtspunt 
reperatie/onderhoud 
geen aelie 
aanclachtspunt 
reparatieJonderhoud 
aeen act/e 
verklaring vragen 
geen actie 
reparatie/onderhoud 
geen actle 
aandachtspunt 
reparatie/onderhoud 

• goed; sproetboeld is regelmatig en butrtlkt het gehe/o oppervlak 
.uboptimaal; 5proolboold I, nlet IIgelmatlg Df be,uljkt 101 cilca fIO% van het oppervtek 
.Iocht sproelbeeld Is nit! repelmatig en bestrijkt mlnder dan circa 90% van het appervtak 

•• SpuiWDl8rdoblo~ oil~o'druklln Illorl!asr/dlorp!ntt. bodroagt 
VARKENS 
• ge.pesnde biggen,loelrulmte maximul 0,35 m2 per dlerplaats 9 
• gaspeende biggen,leefruimte mear dan 0,35 m2 per dierplaals 11 
• kraemzaugen 125 
• gusta en dragendo leugen 65 
• dekberen 85 
• vlaasvlrkal1$,laalrulmte maximaal O,B m2 per dierplulJ 40 
- vlaesvarkilns,laalruimte moar dan O,B m2 pur diurpleats 65 
PLUIMVEE 
• vleuskuikat15 0,7 
- vlaeskuikilnouderdiaren 8,1 
• legkippen: vo~.ra· an grondhuisvestingssysteman 4,5 
· Dplokdleren van lagrossan: voli.ra· en grondhulsvastJngssysteman 2.4 

Oov8nsteande debl'18n zijn berekand op basis van de amiss/electoren die in 1999 gllden voo'1radltlontl. stall,n. 

Exlan 

00 rWllhltJ!n \IlIn de vvotolijUo conllola mouton wordan guragisuaerd In hat 1000boak. Atwfjklngen tan opllth18 II'In het monstornamaprotocol 01 
op andare wi/II opgomerl(t door do vOlhaudor, bljvoorbeeld /n devorm vln plolScHng C1Il!n.mendo sLankovorlu~ die duldon op drelgando 
c~lamlte il8n, moulen direct 80n de levellntlar worden gamold. Aile atwijkingon dlenen in hel Iogboek Ie wordon opgenomon, Ook de lncldenrele 
(olnlglnll In controloboOrt door deleverontior IIlDnl 10 word.n vermeld In hat lagboek. mot dnrbij de bevlndlngen, Oil de v8rpllchling 101 hel 
uilVOeren vln een rendementstl18ting moat de dBtum waarop dnB mating I. varrichtln hellovboek worden geregbtrurd. 

BlJlAGE 3: RENDEMENTSMEnNG 

De vergunningvorlonor kon vootJchrl/ven len randBmenl3metlng von hOlchlmisch 'UChIWOUYlloom wI to lIOaron. DOlO besteat uil een 
nltehemlsche bepaling Yin hel ammoniakgehelleln lOWal de vanlllatlelucht voor de wuaer Its de YlIndletielucht no dl wIsser. Conform de 
vaorschrlften von de NEIl dienl dillD gobeuren gedurende drie maal eon meting Y1n een half uur tijdens piekbelosting von de WI!ser Idit batukent 
vaar de veehouderfl overdaol. Hel varwrl dednosrendameOI van ammoniek door helluchlWaasySlaem diDnt hlarbij minimael hat in de yorgunning Wat 
MIQoubuhaor oangohoudan rodualfaporcen!aga Ie lijn. 
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fxlan 

BIJlAGEN BEHO,RENOE BIJ HET GECOMBINEERD lUCHTWASSYSTEEM MET CHEMISCHE 
WASSER EN WATERWASSER (BWl 2006.14) 

d.d. oktober 2006 

BIJlAGE 1: MONSTERNAME PROTOCOL 

Het is essenlieel dat een representatief monster van het in het luchtwassysteem aanwezlge waswater 
wordt genomen. Het waswater van de chemische wasser dlent op de hieronder oangegeven 
parameters te worden geanalyseerd. De analyseresultaten dienen binnen een bepaalde bandbreadte 
te liggen. 

Monstemameplaats: 
In de leiding van de circulatiepomp naar hel walerverdeelsysteem is een aftappunt aanwezig voor het 
bemonsteren van het waswater. 

Monstename: 
De monstemome vindt plaats door in een emmer onder het aftappunt circa 2 liter waswater op te 
vangen. Hieruit wordt 100 milliliter in een monsterfiesje gebracht De analyse dian! binnen 48 uur Ie 
worden uitgevoerd. 

Analyse: 
Het woswater dient in een laboratorium met STERLAB erkenning volgans daortoe geschikte normen 
te worden onderzocht op pH, ammonium (NH/-N) en sulfaat (S042

-). Hel geholte aan 
ammoniumsulfaat is systeem athankelijk. 

Bandbreedte van de analyses: 
Component re.sultaat 
pH afwljking < 0,5 pH eenheid 

afwijking > 0,5 en < 1 pH eenheid 
afwijking > 1 pH eenheid 

M NH/ISO/- afwijking < 10% 
afwijking > 10% en < 20% 
afwijking > 20% 

Onafhankelijke Inspectie: 

aelle gebrulkerlleveraneler 
geen acUa 
aandachtspunl 
reparalie/ondemoud 
gaen aclie 
aandachtspunt 
reparatie/onderhoud 

Degene die de monsters neeml controleert het spu/debiet en de werking van de circulatiepomp. In dat 
kader worden de standen van de urenteller en de watermeter afgelezen en geregistreerd. 
Gecontroleerd moet worden of het spuiwaterdebiet overeenkomt met de door de leverancier 
opgegeven waarde. Voorts moet het zuurverbruik worden vastgesleld. Oil verbruik moet voor wat 
belre!. de orde van groolle overeenkomen mel de geschatte ommoniakemissie over de of gel open 
periode, Indien blijkt dot de gemeten woorden nietliggen binnen de aangegeven range (zie bijlage 2) 
moet de veehouder, in overleg met de leverancier, aclie ondernemen om de werking van het 
chemisch luchtwassysleem Ie opUmoliseren. Ten behoeve van deze controle moeten de volgende 
gegevens bij het luchtwassysteem beschlkbaor zljn: 
al staHype 
b) dierbezelting over de afgelopen periode, sinds de vorige inspectie (opleg- en afleverdata en aantal 

dieren); 
c) aanvullingen van de zuurvoorraad, sinds vorige inspectie (data, volume van het zuur en 

pakbonnen); 
d) spuiwaterdebiet zools door de leverancier is ingesteld. 

Rapportage: 
Uilkomsten van de analyses moeten worden verzonden aan de veehouder en de leverancier. Bij de 
rap portage moaten in iader geval de volgende gegevens worden vermeld: 
aJ (type)nummer van de luchtwasser; 
b) datum van monstemame; 
c) naam, adres en woonplaats van de inrichting waar de luchtwasser is geplaatst; 
d) meterstanden van de urenteller en de spuiwater debietmeter; 
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e) zuurverbruik; 
f) eventuele opmerkingen. 

Exlan 

Het inspectie laboratorium beoordeelt de uitslagen van de waswatermonsters en meterstanden om 
vast te stellen of de chemische wasser in de gecombineerde luchtwasser op goede wijze heeft 
gefunctioneerd. Over deze beoordeling dient jaarlijks te worden gerapporteerd. Een beoordeling van 
het jaarlijkse technische onderhoud en het logbook maken deel uit van deze jaarlijkse rapportage. 
Verzending van het rapport moet plaatsvinden aan de veehouder, de leveraneier en de gemeente 
waarin de inrichting is gelegen. 

BIJLAGE 2: STANDAARD ONDERHOUDSCONTRACT 

Het standaard onderhoudscontract dient minimaal de volgende elementen te bevatten: 
1) Minimaal eenmaal per jaar dient de leverancier een onderhoudsbeurt uit te voeren. 
2) Wekelijkse controle van de veehouder op de volgende punten: 

• ehemische wasser: 
a. pH van het waswater (bijvoorbeeld met een lakmoespapier); 
b. waswaterdebiet en verdeling over het pakket (noteren meterstand urenteller, vol gens 

voorschrift van de leverancier); 
c. spuiwaterdebiet (noteren meterstand watermeter en registratie spuimoment, volgens 

voorschrift van de leverancier); 
d. ventilatie (volgens voorschrift van de leverancier); 
e. zuurdoseerinstallatie (inclusief kalibratie pH-meting, volgens voorschrift van de leveraneier); 
f. zuurverbruik; 
g. vervuiling filter in wateropvangbak (indien nodig filter reinigen, volgens voorschrift van de 

leverancier). 
* waterwasser: 

h. waswaterdebiet en verdeling over het pakket (noteren meterstand urenteller, volgens 
voorschrift van de leverancier); 

i. spuiwaterdebiet (volgens voorschrift van de leverancier); 
j . ventilatie (volgens voorschrift van de leverancier); 
k. vervuiling filter in wateropvangbak (indien nodig filter reinigen, volgens voorsehrift van de 

leverancier). 
De bandbreedte van de waamemingen en bijbehorende acties zijn in onderstaande tabel 
weergegeven. 

3) Incidenteel reinigen van het luchtwassysteem (volgens voorschrift van de leverancier). 
4) Het mogelijk maken van controle door de veehouder ten behoeve van de leverancier. 
5} In het onderhoudscontract moet worden vastgelegd dat de leverancier voor het uitvoeren van de 

rendementsmetingen verantwoordelijk is. 

Bandbreedte controlepunt.en 
Component. resultaat actle gebrulkerJleverancler 
Waterverdeling' goed geen aclie 

suboptimaal aandachtspunt 
slecht reparatiefonderhoud 

Waswaterdebiet afwijking < 10% geen actie 
afwijking> 10% en < 20% aandachtspunt 
afwijking '> 20% reparatiefonderhoud 

droaiuren waswaterpomp afwijking < 5% geen actie 
afwijking > 5% verklaring vragen 

spuiwaterdebiet** afwijking < 10% geen aetie 
afwijking > 10% reparatie/onderhoud 

drukval over pakket afwijking < 20% geen actie 
afwijking > 20% en < 40% Aandachtspunt 
afwijking '> 40% reperotle/onderhoud 

goed: waterverdeling is regelmatig en bestoW het gehele oppervlak 

.. 
suboptimaal: waterverdeling is niet regelmatig of bestrijkt tot circa 80% van het oppervlak 
slecht: waterverdeling is niet regelmatig of bestrijkt minder dan circa 80% van het oppervlak 
Het spuiwaterdebiet van de chemisehe wasser, uitgedrukt in liter/dierplaatsfjaar, bedraagt 
minimaal: 
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• gespeende biggen, hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per dier 9 
• gespeende biggen. hokoppervlak groter dan 0,35 m2 per dier 11 
• kraamzeugen 125 
• guste en dragende zeugen 65 
• dekberen 85 
• vleesvarkens, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per dier 40 
• vleesvarkens, hokoppervlak groter dan 0,8 m' per dier 65 

Exlan 

Bovenstaande debieten zijn berekend op basis van de emissiefactoren die in 2006 gelden voor 
traditionele stallen. 

De resultaten van de wekelijkse controle moeten worden gereglstreerd in het logboek. Afwijkingen ten 
opzichte van het monstemame protocol orop andere wijze opgemerkt door de veehouder, 
bijvoorbeeld in de vorm van plotsellng toenemende stonkoverlast, die duiden op dreigende 
calamiteiten, moeten direct aan de leverancier worden gemeld. Aile afwijkingen dienen in het logboek 
te worden opgenomen. Ook de incidentele reiniging en controlebeurt door de leverancier dient te 
worden vermeld in het logboek, met daarbij de bevindingen. Bij de verplichting tot het uitvoeren van 
een rendementsmeting moet de datum waarop deze meting is verricht in het logboek worden 
geregistreerd. 

BIJLAGE 3: RENDEMENTSMETING 

Om de duurzaamheid van het gecombineerd luchtwassysteem aan te kunnen tonen moet de 
vergunningverlener het uitvoeren van rendementsmetingen voorschrijven. Daarnaast zijn deze 
metingen nodig am te kunnen verifieren of hel systeem goed wordt onderhouden. Hiervoor is het 
nodig dat de rendementsmetingen worden herhaald. De eerste rendemen!smeting na installatie van 
het systeem is vooral bedoeld am vast te kunnen stelten of het luchtwassysteem goed is opgestart. 

Bij elke rendementsmeting moet de rendementen voor ammoniakemissie en geuremissie worden 
vastgesteld. Voor de bepaling van beide rendementen moeten metingen plaatsvinden in zowel de 
ventilatielucht voor de wasser als de ventilatielucht na de wasser. Conform de voorschriften van de 
NER dient dit te gebeuren gedurende drie maal een meting van een half uur tijdens piekbelasting van 
de wasser (dit beteken! voor de veehouderij overdag). 

Voor de ammoniakverwijdering bestaan de metingen uit een natchemische bepaling van het 
ammoniakgehalte. Voor de geurverwijdering moeten geurconcen!ratiemetingen worden uitgevoerd 
volgens de Europese norm en. 
Het verwijderingsrendement van ammoniak en geur door het luchtwassysteem dient hierbij minimaal 
het in de vergunning Wet milieubeheer aangehouden reductiepercentage voor ammoniak 
respectievelijk geur te zijn. 
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,aO'IIEII PIODUCTS 

Compleet Kunststof MultiBox 
Vcilighcid en duur.::aamhci& 

I#'€H.)§I ~ __ l!~ 
FUSION KUNSTSTOFFEN 
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Exlan 

Compleet Kunststof MtlhiBox 
Double Containment 

1'''';''0 "-'mbI""-lli! 1A~(NLl. CIlJc.rJcd ..,n!fr&a.v 
Plllllla Eu,"tt OJ.iIi,,,, \o;n r.- & B.m>r. is dt.lOOr=ll!J.'-"'-''' 
If« 1111" ""I ",l:ioJ '':II\I\;IIlII!q.';,'Un. Od!~ 01) .... '" ~I<"n
bl;c e " -:lfilt:: orr ba f)kd ''''' I I cll .n >Ol",,,,,wak\clg met: am 
ull I'l:n t.:.I~ pl-ruI\:<I,)·J,.dJlTll"'r 1J,..f, fu;ion ct'11.mt 
\'<11 • c'Jnlmb<hc tn hl1l nltchc U,C. "11'." . cLhooor.i£ ~ 
'-"",I mom in de m..noL<d1.-lnJ".lrle. 
Hel (;lrIC<1'I k.m' "I IlI'de "'flo!\..'" \.:1-\, r.lI:llcu. \·t!lb;hdJ 
en .ru1lt:.'UluhdJ. Bil.k:c. uJ.r ,ut.:.lly k"".>OICf ,,,,,,.,..n11l1k lOC' 
b-", nblt ""'IIi'UJ1 OdOC'djo UN rd, )letl~' • .r~« 
n:UIP d\ roq lebur. l\: (wi;: ''QI1I\ac:Y ,wcrl.f 1cnn~'O-"'" :nxl. 
''',,,,,\!OJ II) r~lr"IJ(l&NCUO\in!l \1JQCb.t balriji..imll;u Jc.IBC. 'C'/

N¥ :'I/n 1n ..... 1 'mkl""t m ..... ·tI1I~ 1 ,...:r..~ lOlA hC1: ~ It 

F11'lon CKMB Double Omtalnment 
~C13[BamcJltwnI~g\'Cr 
ced\t-pllJjfIiI1[a\ ~hn p.J .--

1. Vciliibrid 
• 'A,W. IIit k'Uli>t>l,'i~Mw.lIs& 1ilbheI1v.lfld1j:e me. 
• o"Tn~ q!\':1llQbik.rullCl "'~r ~'"C 

bij cal.1,l1Il. t(n ol'!l"'Ia:.n b. 
• \ \,kbt, .. n (l'It·ridul iI''''' 
• Ot:<imnI .. ~rmiql Y.In ok lrlwuJ le"",n ~Jd ~111,'mo 
• Bn"lC'DNN;Iim:t J\ ~.,.'!/n IIflp: C~[n".d re. cen .I:f1/VoIol~ 

en JI<IOd~'f ,dl'lm' c )o."tm'If, h::ranJ 11:.1\ Je 1I1.:1.';( ~"W 
mcJl:l. 

• K ... ·llltllkl' ~'rf<CW '001\ II • v~r"'~\f U. 
' 11jJ~1II ()ftI~iI en ~JIt ltlwt ~t'inll .. r Jwusre van d .. 1cr.tld 

l04.,..Jo>em d_em lJ:1"'1"""'" ..:M>c4iI~l 
• H"" UlIlUF""""1C Jebel If ~ClIllllll.ccn IIkII«JIe bij ~ 
\do:~IIl." ,odt.Ial/l. 

• Do ,'elll:/l,id 'lUI ok:. IOC ~n .. MIct 
dan ~N bc1 ~"..w.lIN M1IIcdt 
\'Ud>l1J. 

• I SO-9OJ 1 c:cniIic..J« 'tA>!~II'jII:.r;ty· 
''I!Of antwikhlln;; en F"-\lu lie. 

• Klm<.'l1l\d!m~ntn-tn bulrM:OfI&Illn.cr 
v_t<~.,.hiJ'I\cfc.n 
"",,,,,UiI,C 1o.'Cll1oo • 

• DldlllwiJ -.IIu.tI 19'" lu. IllUIftu\. <='--=--'-':'="-=:.::::....1 

2.~micu . 
oQ"",,,,,h v.ul ' ,,~ 'l\H"b{c • 
• PEIturut1:oth rM-'ate ,..inj~ 
• o.~ CCIl<l1k'. 
. '-IlII~~, "ill CI1f,,:d:tl.clnl·fII\'(]I1t\\'\,wt:lJVIt_cnJi~ 

1M« ~I ~ _ n .. \Wen, 
. o..ofh~"t'W!lflblk ,...,.Ial,"rll;ltill.m ~~n,h<>mk\Jll1\. 

3. Ouur--»II1heiJ 
• S "If ''''''''' UN.,..,.,nd,,!lun. 
• ScaJcn oIijM>l!lm 2.1I1_kdlJ.· 
• C.,bltlll~ tm-rroJ. 
• 1\oI'\:1\.-ij<k '~lo;JIUI <loor Jli:h~ VI' L,t ~'\lWIII« en 
WIl1l1~~ ........... J""rJ..,,, 

4. Gehruikst'tm3k 
• c"ihllC1;ll'«ll ~W4f pJIkt<>~"Ic\'"IlI. UJn 2 :ijJ.n y;v. ~ 
• ~..., (tm:>:l1 .I h<Jcq). 
• ~ ...... O<t\;ll& ,~Icn.lc oWlSlulrm~JId. :.k" ~r .!tVCQl! 
~:>JIb" loc· cnonrb:h~ 

.OrooI''\:~I'tiln~I (lO~m)_lIII'IklItl~'''''Ill\.m 
(n Illume 1"'1'i-'<rlt I'm.i: bl~. 

• RuiJD:.~ IItIn .~.!.,r,ij.k I, .. ,rl:ocdkn , l'\. ... ~lb-....,.o£:..'tiI.:t"'" 
mUM-mlllfJ'lW'lI ml'J.h.l. 

" Vctb11ilu>.r 01< ~~5.8JO 1!t19J.)II«fCtilll~lru:r, 
• ':~.r.; td<lClcd rc \l\lIJGI,m I'M ~TqrmUC 1Itd~~ 

5. JlIU,lto 
. 1T:Ji ' .11<1: >O(II~ IllIID1IIriO: ~,~~~~ 
• ON .. iJau~n ""1\ ,ur:l;.k. 
· ~lnJj'\<I'\o(Ii:l~ It. • -in~_~!1 

,mr.Iom ·V':IIIIutI-c.!n," 
. Sri:~:un ~i<r:l~ .... 

Blj:ORdertlNen 
• ~ CK\IS.I);.OOI~ c.. r=-r luod' "" or.J«JI(~'" wdJ. tl.: ht-t 

..... ~M\I" ,d,~J ;«:J ,bIn .. m.!CII. 
• YulllXlcn ~rcnbd ,,,1 .. ,, "' 1.~1 n ~ &~,-
li~.al:D:.I(J\J''''IU''~~( SOJ I.1XIJ ttl. 

Torp:willJ; 
tkm~lIlen, ~ en or-dl:: \~n UN'I:'I'm:~c 6(.i1~'t_ 
tl! ~n ",tlc kI pdodre tI~'m 1I'¢CI1'IwoJ:n In &, a'-lim 
• In .. 1t ~W~.!I/llCP I" 
Xb..to) otij6s0 Jl,~ ~CII~ 1ib,3k lk 
n.- >,1 c1jfor. Ib at t. II b 

6.1 cqrcc 121>, HI-.211t 
KbIlC <ljfw: lb.Z".,,'\,.5b, ib.8I-. ribonc.3llil!n~.41'(. 

~.Jt.cn~'fJc.-I~~. 6lomc. 6Ji: 
RluJp~ Itlf,lI!4" Am oHn{""".-1>ij ~ :1Uat<>l/l de 1-.1 
vanli< U, ' '''''''lUfWDJ., cnl""loi.k~'indtH"\lft't\..JvU:!l 
bn """,.kn ~.'mInnt dtluoplaillll!: ,':In.J.: CIQ, \B. 

~ 
~'tII .. m __ tunbhdln.~ 

T~~FIC~ 

TJ\!OI mo.w!SO!) t;:DIB 800 CIQ,U,l !.CIlQ 
~1 '(\'''I) 'Itlllltrr·~INl/F~O)m~!O(I~ 
UN_8.'O 'HIH 1/Y/··~/mJ'Nka I01f6t,W/I66j 
UN_;t.l) "HHIJYro-/NIJFIHImQ5';fH-It:'/I('.oi 
8Nto lnIklull In Llf-a 550 SSO LIX'O 
l-/<1C;)ln1IAJJ In Itt", .S 8JO 9JO 
DrMI~I"1ItfIl I:lOO t.ml l.roo 
Oi.~in_ IlCIl 1,lQ) l.wo 
Huall'tillmDl un 1AlO 1..5!O 
S~Do,oo;!- III mat I.KV 1.011.'0 1.51." 
M;p. 'lIfI'Cihooak 
ill 1/_ 

6J1l 89!) 1.1<:0 

1Mu ... ich~ it! q , m 1..0 1M 
M~ l.lIwo!str 
smU J J .} 

E'uk"l'l.ut :tf1Wl111\C 
19SalJ? J9hU1 J9hll1 !A nUll 

IW:In C J:'I!!Il'f'II'Tl"'~!,,"~l~"m<"CIl<i" 
~n mt~ Iuf ... "". EPDM ",ld:lnj: 
(\i n.m ''f'C~", ... I). 

FUSION • 
FwdMKuIllUt<lff ... B.\~ 

l ..... '-r~ lil0iO. H1$ 00 p.,.'Ct'ller 
r.~ fl. 1~,) M Den ..... "'" 

Tel, t ~1l (.)UiO • t!GC iOi 
f,oc • t j( {emO • ~ ;19 
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VElLIGHEIDSINFORMATIE 
Chempt'Oha ChemiePartneo' Rei Chemicab BeneluxIlmM &port! Ned. Bcmol Mij. 

119830 I 0ewIj2I1I1l op:2410712OO3 I Hc:mc:mn: YlIQ! 1116'2003 

Nault ZWA VELZUUR 94% - 98% 

1 1D11.NTIFJ:CATrE VAN 1>E SlOV OF RET PUPA BAA T EN' DE OND£RNEMING 

IDENTIFICATIE VANDESTOF OF HETfRE1'A:RJy\T 
Num: ZWA VELZUtJR 94% - 98" 
Bnstot'omwte: H2SO4 
CAS-nr: 7664-93-9 
EU ~ataloausnummer: 016-020-00-8 
HAZCHDI·nr: 2P 
MoI.cuJaicgewicht: 98.07 
Product 1YPc: Zutven stof 

ElNECSIELINCS-or. 23t·6)~-S 
RTECS-r. WSS600000 
NFl' A-nr:: 3-0-"2 

Oebnillc ftIl de swf ofMt prepamat! III aceo', 
A«P vloei$lOf 

Andm DQtlicmummc:rs: BIG 1BIIDII\er: 8.10247 
PIoducI.l;:D van dit douiot: ZW A VELZuua 94% • 98%: 1·69150 

IDENTIFICATlBVAHDEONDERNEMING 
ChcmpI'Oba CbemIePartncrfHCI ~al:!l Bcu.elcacl NBM ~orti Nod. Benzol M"Jj. 
DonlcrD~i44 
3316 BM Dordr~bt 
Nodertudl The NcthefJaIids 
Tel: +31{O)7i-~ ... 9441 930 Fax: +31(0)7&.6' C4 91~J 915 

A~ 

Tel: h41t.4I+3I(O)18.6S449<44 

1 SAMENSTEI.f..lNG EN INFORMATlE ovn 'DE Dt:S'IANDDELRN 

ZWA VELZlIUR 94.%·93% : lLh. 
Gevur&ymhalcll : C 
R·zinnen : RJ5 
CA5-nr: 7664-93.9 
ElNECS-nr: 2]1·6:39·5 

(Zic hoof.cbtuk J6 WKlrcJcvaUcdip 1CIatvIIII dell.-zianel1) 

J ~fOGELT.JKK GEV ARJ:N' 

oC EERSTE 8m.p I'tIMTBEG£LEti 

ALOEMEEN 
IMien bcwuJtcloot: zoq Voor vrije lutbtwegeo 
Dcwust . Ia.ehtoffer met ad~hlllingsmceilijkb.eden: lWhiltodd 
BIj bnk.al: voorkDm vustiJaiog/aspiJatiqmeuroonie 
VooOOlm atlcoelicg door tocddcktn (Diet opW81llleO) 
Kou hct 51achtoffer rustla. VOl1Dljd inspllnningcn 
Aihankelijlr:: YIIJ1 de loe~Eand: arulxickcobuis. 

Ar~ in ov-ma.t IDe( d4 ECH'~bllln l00I"IIlt-<i Gp ~.lOIll 
OU!mpllll!ll a..,alchrmer B. V • KCI ChemiaIII Dem:la.< B. V· N8IoU!xpoll B, V· Ncr,:I, DmIuI Mij. B. V. 
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VEILIGHElDSINFORMATIE 
Chcmproba ChemiePartoerl fier Chemicals BcoetUlrl Nl3M Export! Ned. Benzol Mij. 

1·69850 I ~.Jd op:t4JO?1100l 

Num: ZWAVELZUUR 94%·98% 

1NHALt\l1E 
Broaa llof ~htoftcr in de frme luohl 
OnmiddcUijt a!Ulmedisohe dieost raa.dplo,= 

OnmiddclHJk U min. me~ ved wa.a:c spoclcn of douchen 
Ocbruik nn=ep toqesman 
Oeen (chcmiscb) nClltrialulltlemlddel pbruikcn 
JCledina vcwijdcrea lijdetu spoeIen 
IDdiIm klcding vutnt un do huld: Ilia vcrwijdtrm 
WondCI1 SIlldei &fdekken 
Indlen vetbrmde opp. > 10%; 1iI1J.Chmffi:r uar kliaI.ok 

OOEN 
Onmiddel1ljk 1$ minulcn .mct vecl Wiler lIpooleG 
Zo mo;dijk WDw:t lCIIZCJl vuwlJderuI. 
OC~ pcullali5Alicmiddel gdlnilken 
Sfa.chloHer naar ooprts blm./l~ 

~ 
Mand spoelol\ md water 
Zo ¥hi; lDOJCllijk Dill innIme: vceI water lateo dMk~ 
N'IU~ lalea bmIu:rt 
(JCI:II medl4hWe houts\(QoIlDCdicoc:n. 
In aIle pYlLllco w waanmbuwen. 
VllrpalWalfbmlbc1 toom.an uts/'ziebnhltil 
Bij Unmc Ylill groto hooyeelhedeo.: aIlcllllW ziebnhoUl 
Oecn chemlJob teJell8It tolldialc:a 
Atis: mJailIPOclj~ 

I ~IIJ van: ll/6/2003 

Teleroonnummcr Itt noodgevallell bwnm ka.ntPoJuma, aIlccn 'lloor artsen: 030·274 83 88. 
(Nationaal Verglftigirtgm JJlfoIma.tio Centrum - Billboval) 
Belgic 
Aotiail'ceDlmm t'l\IIdplcgen (07G124.5 24~ 

5 BRANDBESTRlJDrNCSMID.DELEN 

BLUSMIDDELEN 
BllllmidfUlM bl) omKf'll/ng111rl11ld 

GCOIlwatm' 

J3Lt1SINSTlWC'IIES 
Tanks/valen koclc:n m'oCbi 'icillghcld brmp 
Btj koc!cnlbllllSell: conw:« van product met water venniJdetl 
Ttuischc gwen veNllllDCllltU!l VUIlCYdd watu 

SPECIALE BLOOTIITELLINOSOBVAREN 
Dlrut brandgevcrw 

Niot bnoIJbaar 

~in~"r1IIt_.IQ.ft.illBJ~1OO1I581EGDpl4047·2IlOl 
ClJI:mproba Otellii~ B.Y • HCl CIIcm6cIb Bcuclud. V ·NBM Eapoot Ii. V - !oW. Bomol Mlf. B.V. 
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VEILIGHEIDSINFORMATIE 
Cbetnproha ChemiePartncrl Rel Chemicals Benelwc! NBM ExportINed, Benzol Mij. 

1-69850 I Oew~zIad ap:24J07J2003 

Hum: ZWA VELZUUR '4% - 98% 

6 I'fJAATREGELEN »11 ACCIDENTEEL VRI.1t<OMEN 

PERSOONWKE sESCIIERMINOSMIDD'ELEN 
~ 
Gelaatuche!11l 
CDU'OSIebest.end[s pale 
Bij groot Ick or in psloten ruimto: pcnll1CbltOtatcl 
BIj groot Iclc orin I~tcn JUimtc: g3spat 

MrUEUMAA TREOELEN EN VOORZORGSMAATREGE.L'EN 
OeYlJlWlODII afbakcaen 
Gocn DpCD YUIlf 
Bod~ en watcrvuonttcinilPni voot1wmc:li 
N".et iA rloollozen 
V.ten ,esl.OII:t\ houdc:a 
GeeD. wacerin IIl.nb of vab:n \a.ten drlnpt 
Vrilbmc:ad prodw;t In gcschlk10 vatco. OfVllftICIYovcrpornpcn 
Lei: c:Iiclden. foeYOer a(sluiaall 
Mmtvloeistof~ 
Bij IIcwllrlijla: ~el:ic: cXplo!icfg;W(uchtnwnOc1 mcltn 
Bij rcnctic: brandbllllT gallldamp verd\JMtn met WIl~gordijn 
Bij hRlo: loxlschc i35ftJarop vcrdunncn met verDoveld wilier 
Reketting bo~n mCl glftiglblJtmrl ncimlagWater 

OPRlJIMINGSPROCEDURE 
Tllnb rut bcscbadiginlifatkoeUn, lcegmUeJ\ 
MQIlIvloeistof IIb~Ofbt~ In droog zand,urdo.venn.ic-uHet 
OClMorbeetd proifuct op.,chep~ in w luitbare wten 
MOlsato)1rc.wmt zorgvu/dig vcrnmclc:n 
Vu.anu:ld prc4\1Ot ovcn!ragen Gun pro<Jucenllbcvoqcl..c dilmllt 

I HcnicmDg VlJI: 11(612003 

Kleir.c: boovoclh04en mor vloeittnf Mub'allsctlln met UIlc oamwnbkMtbonwsode 
(DIIlrlumclllbollut) of soda ~ h 
Oe:oeuttalbeerd prodact wCglpoeIen met een ovmnlilC water 
Dewilde oppavLUtm tIllnigm (beban4:l.en) met c:cn ovmnut "*,, 
Na wcrlczlwnhcdel1 kle<liog ¢'l:1 ~tetisa1 refnigcn 

7 RAN1'ERINC EN OPS.LAG 

YANTERlNO 
Tn. orde met de wettclijlo: nonncn 
Rcaclmati& eon:t11tnlie l.n de luc.ht metro 
Wcrken onder pJslIlKlijke afmIsinWvcnliLttio 
BlooLSlolJins erJur coow:t varmijdcolbeperken 
VctOntrelnijd.e Idcding onmiddeUijk ultt:cldcott 
Verontrcinlgde \deding reinIgen 
Verolltroinigm~ Yiln bet produc~ voork(u:l1en 
Vec:palc:ldog i0ed gcslotcn houdcD 
Vcrwijdccd hcx.-dcn van opan vuudWllmtte 
Installalic urgyuldJ I: relnl:<nldrolrc II. WOe io8~bCllikIlamc 
Afwl niet in de SOQlSIecn I01.en 
Contllet. vnn ptO!Jucl met· water \'crm.ijdcn 
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VEILIGBEIDSINFORMATIE 
Cbemproba ChemicPartncrl RCI Chemical& Benelux) NBM ExportfNcd. Bcmol Mij. 

l~98SO I Gewijzf,d ~4I()7J'lOOl Il£crzil:ninptll: 1 1I61'lOO3 

NaalD: ZWA VELZUVR94% - 98% 

OPSLAG 
Op Cell droae pilla bc:wucn 
VeutllAde Ian,_ de vloet 
Bacbc:tmcn ~gen \'orstlkoude 
Qpnnsbip .v<:JoOtiitll 
Ondtr .rd.1k!ln open lucht 
Aileen in bepmk! ImvcclKid is opslos tcqelattn 
In.o~ m~ de wettclijkc nottn~ 

WRPAKKINGSMA'I'ElUAL5N 

GuchikJ V/!~III1u:rluitml 
bobtoCiIlUi 
)lCl.yelbyleen 
polypropyleen 
allll 
aa.rdcwerlc/poNelcln 

Tit mijlimw,paHl"gsfJI~rl@1 
lIIOl1!:1lst1D1 
lood 
aluminium 
:ijzer 
kelp« 
zink 
lIikkcI 
bnma 

BIjrOMkre eWn war V61'paW~aJ~rlaar 
afiduid!eo.r 
draOC 
UWf 
comet pecibltecn1 
bcta.twoorden IIIIIl de wetteJijb notmen 
Plnats kwebbnre \'etpakkini in CI:Il Sfcvlse houd.ct 

8 B1.00TSTE1,LINGSGRENZEN EN PERSOONLI.TKE IJESCH~IINC 

DLOO'TStI:LllNGSGRENZEN 

Product ZW AVS2UUR. 94% - 98%: 
~ 

J.L«:tMIIo .... , 

111'~ 

~"... 

i.l(.'K_", 

CONCENl'RATIBMErtN<1EN 

Kam duur lfIulbu4Ju - Drdpr 
ZWDOimll1' 11. (672&181) 

n... ... _ 

,~<'" 
u.r. 
tIJI..1!I'.! 
n.r.r7EL 
C-.un • ..., 
r.Ia: 
PU. 
-MIK 

~ .. ~ IUC_ m.n:hlGj .. :z(M)li$1IIMilf' 14.ll'r-2OCB 

I.e' 

C~~ ~ B. V ·11Cl Cballlieah 1kncIlIlt B. V • NBM fIpon B. V • HI!4.BeIrZcIllllf. B.V. 
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Varkenshouderij Pijnenburg Mierlo VOF 
Eendenpoel 15 te Mierlo 

VEILIGBEIDSINFORMATIE 
Chemproha CbmriePartoerl Ha Chemicals Benelux! NBM Export! Ned. Benzol Mij. 

1~9850 I (lcwij2isd op;2o&1D7nOOJ 

Nlilun: ZWAVELZtTUR94% -98% 

PERSOONUJKE BESCHERMlNO 
Huld 

Hal\d$choencn [bufylrubber, poI}'~theeoJ 
OdaatllSchcrm 
CDmlfiic:bctt~. kIHIJII 

IlIhallttl, 
Oa~ met fU!crtypc E 
Bij bOiC damp./gu;onccntrlile.: pel1h1cbt-huursto~1 

Hmtd." 
Hudscl1omon {bmylrubber, polyetbeen] 

MAA TREGEl:EN VOOR \VI!RKNEME:RS ·18 lAAI1. 
Occo aep"etlS bcschl1baar 

MAATR£Gl!LUNVOOR ZWANORRli: VRQUWEN 
Oeeo AevctIli bcschikbut 

MA'l'ERlALEN 
Mat.rlol~,.~ 8'811 uib/d'lmd~ he.JCMntdng b/edeJI 

b4.1ty\n1bbet 
polyeCbyleen 
letIIIfluorelbyteea. 

MtrlrJri8l.tt dig un mlmhr g~ besclrel"1lllna bU!lJen 
oeoprcan 
I've 
Yitoa 

Mil#rla/crr dl, em slIIJlrte bucirar"'illg billa.n 
naIu!.ImJbber 
IIitrilrabbcz 
PYA 

!> FYSl~m: EN cmftUSCHE EIG ENSCRAl'PXN 

ALOEMENE INFORMATIB 
F,ai.tcltit toula1td 

VIocislof' 
(Jfur 

fCIIldoos 
K14itJr 

Zul'i'l:t prodlr.cc ldel,ll'lOOI 
Otml!VC'I' prQduct: gecl tot bruln 

Opl~ 
OpIOliburbcid in water: 100 % 

Owr/~ dfI"BChappm 
I!zochmn oplosbaat In water 
Oplosbaar in e!l!aool 
WeUtJa vInahtIlJ Gala, ~,,<bIn luchtbij 20'C 
HypolCopiseh 
~:zwr 
Helder 
°lieeehtia 

I JlmicDin, TIID: 111612003 

~ .... CIRCd<a-I- d. m ..... biIg"lOOtlSIlEO op ~·200J 
~~a.Y.fIC1 C!l.onIicIU Bcu:lux B.V .}lBM&PClltD.V -tw.IleJIoa)l),ff. B.V. 
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Varkenshouderij Pijnenburg Mierlo VOF 
Eendenpoel 15 Ie rvlierlo 

VEILIGBEIDSINFORMATlE 
Chemprobll ChcmicPartnerl HCI Chemico1s BmeluxlNBM ExpOOf Ned. Benzol Mij. 

1-698M I Ocw!Jzilld <lp:2<V0712001 

Nallm~ ZWA VELZUUR 94% ·9rJ. 

GIJFERGEOEVENS FYSrscHE EIG£NSCHAPPEN 
Smellpum'traject: 3 "C 
Kookpuntllrajcct: 138 ·C 
OnlblndinSSpunt:: > 340 -C 
RoJatieve dlcblhefd: 1.84 
SoorteIijklewtcbt: 1841 ~ml 
DmI~d: 3.4 

to ST .\BILITEll' EN REACfMfElT 

ST ABILITEIT 
N"'1Ct!lablelo.i.v. vocht 

CHEMISCIre REAcrms 

I Hon:ioning ftJ1: 11I6l'2003 

reageert met vola vcrblnd.ingCD : (ycdwvgde) kallS op braodleJplosic 
Bij vcrhittioll : vormJ.ng van gffilge en bij:ellde gasscnldllC!pcn Z\M1\·cl'oxl&n 
hcfti~c exothermc I'CIIctic met ~hlr (vQ<lhl): ',enning van bijlmde /:1Isr.onfdllmpen 
rcagoc:d exotherm ~I Ol81lD'isch roateriul : Imm op .spl>nl!:lie otlLbttndillj[ 
re;)iml mol (~omnuflc) metalcn : vormiog ~iIol1l1el1l oltIV1111l1baco SMlIOnfdampcn wllle,sloi 
~lIeert heftig 1I'.et hrll'.dbDre !lOfrcn :' (verblloUdc) \(oM op bnlll1fcxplc!iie 
rcegocrt hc:ftig met (sommige) blsen.: wumteontwildcliog met 'Vcrhoogde kan! op btarullOllplos 0 
Iellgeert met (sterke) rcd1lC1301ia.: (vcrneogdc) bo.s op bfllnd!i:.llplo~ic 

TE VERMODEN' OMST ANDIOHEDEN EN STOFFEN 
warmtebromv:n 
~,toffcn 
R:du.ctiemiddelc:n 
(!ltelke) basen 
IiclIt-ooMambaar matmaat 
mcttlcn 
ceJl111.oacbolldeode stDffen 
orgeniach IIlmrlaal. 
oxldatietnidddcA 

11 TOXJCITBrrsa1:a£VENS 

roXlCITElT 

nmflol~"" I'gewlU 
IDSO OIU! rat: 2140 mzIiB 

C1Jr'onfschil toxJci,,(t 
rARe (}rot,p: 1 
Nevels van stcttc ~ ZIIml diD zwaYClzwr bevlinon zijll. kanIc~c:rwekkend voor de 
ml:1IS 

T4Xicitlit IIIgrmun 
Do eommissi~ concludc:crt dat zwanlzw~velsbnta:nerwd:kcnd zip {GVcn:cnkOll1cnd met EU
catesQrie l}, \'Olgcns ccn niet-tloehas1i~h geIKIcox!9I:ih ~hanismc. 

At'ut.J trz:dciiflft 
Bij reukwumemin, is ~ blQOl3tllllings1imiet oversc:btedoo. 
Bijad wor de lIoid 
Bijtend Vl)qr de op. 
Irritcn:nd voocde adt:mblll~ 

Edan 

6J1l 
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Varkenshouderij Pijnenburg Mierlo VOF 
Eendenpoel 15 Ie Mierlo 

VEllJGHElDSINFORMATIE 
Olemproha ChemicPartnerlHCI CMmica1sBc:ncluxl NBM &ponlNed. Benzol Mlj. 

1~98!O I GawlJzI,d op:Z4/0'7t'Z<lO} 

N1UUIa: ZW A V:tLZUUR 94% - 98% 

TdZl~o1~"I~M ~fIJYen., 
Nictt;rpgcllD1DCll in mUlagealteUsidassc (EG,MAK) 
Mid o~ in tct1togell!lei~kla.~c (EO;M.AK) 

TOXICmITSGBV AAR 
DitvcI toxklUltsgnacrr 

BiJlead 

ACtlTE EFFECTENISYMPTOMEN 

AIgs","n 
I!tIWOIIdenIcorroe van de huid 
Adcmhalj!lg$moeilijkhcden 
KalIS op apasme/oeticem VIUl bet suoHtbocfd 
£rritalic luchtw~ 
Dmgc lmcIIhelpljn 
Missdijkhdd 
Buikp[jn 
Bloederl,ll stofllpng 
8loedctig bmubel 
BrandWOMeo moag.([ol'D\9tijmvlic:zcn 
Ocnlonl pziolWlvellllOi~ 
COIl'OSi& van b~ QOIIWce:flcl 
1'rancnYIDCd 

Dl6lDatrfJdlgluMCn m'schJjMfI 
KaI2II OJ) 10lipats!eking 
KaM op lOlgocdccm 

Bl/mMflf13)'QP1 grots hD~ 
Sboc:k 

Na lcmgdwt~ blootmlltnglcDlltrlCl 
ConvBi.u bovGtllUlluchnvclI1:Il 

CHRONISCHE 'I!F1'1!Cfm 
Na I4trgdurl8111hl!rbaaldfl blDot3idJiltglctml<lCl 

Rodclwid 
Drcgclmld 
leuk 
&iduitBl~OIU~kina 
AaDlutlnlllvcrldcurillJII1I4al 
OnIstckiildIIlIlIlStina oopcciWe1 

I HemsnlllB van: 111612003 

Mecc!ru.b In ov.mcabOjIIl1~ dII OO·rid:lJijtl20n tlSlIII:..o 0S/14-01<OOO'l 
CIIcnlpoba OaaJIohItn ... D. V· He! a..u!cIIJ 8c:Ddloc B,. v ·NBt.( l':qIlJIt B. V .waf. n....ol Mij. B,V, 
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Varkenshouderij Pijnenburg Mierlo VOF 
Eendenpoel 15 te Mierlo 

VEILlGHEIDSINFORMATIE 
Chemproha ChemicPartnerl RCI Chemicals Benelux! NBM Exportl Ned. Benzol Mg. 

1.fi9aSO I <Jewij21ad op;14mJ2003 

Naam: ZWA VELZUUR 94% - 98'l.4 

flo ECOTOX(COLOG1SCDE EtG'ENSCUAI'PEN 

ECOTOXlcrrr:..rr 

Pm<il.'<:t ZWA va:zuUR 940/. ·98%: 
Io.-J_ c._ .... 
u:»y ..... , 

(Mi4!1l/"'/;{ lffflnS 

(AnUm 1~'II.M!f 

LaI-"._ 
nttl~N,"AlmA Imtlt!!',uu 

IDI_ 
CoIl.eUIrA .-JM!!f 

1!I:».o,.IIIIr. 

~.hI¥ 

6CallWl A .... t1aIt.m 
JIIe ...... .1 IK.'IIBUlD. 

........,-~ 
1'.!WIJ(lW(WdJ f'£CJOBDf:tm. 
DII'IDIbI fILItlPfA 

MOBILITBn' 
Mi{wu i7(6n1JaJic L v.m. lIfQ/U' 

Alnduidina ~'aarlijkbcld: {9} 
Smeria~g: 'B 
Zwa1c: walcrvemnlfe!Jll.eend (Opptrvlak.fcwalcr) 
Oevaar wor drinkwateMlQIItICiniging CGmlldwatet) 
ScbadeIijt voor visean 
So1mdetijk voorwalcrorglll1ismelt 
Weinig adwIdijk voor bai:1Cri&1 (ECSO ;>100 mWl) 
Litemtwr vermeldt (~) gittig voot I'Ilgetl 
LIten1UUrV~ nmbiOlil~ 
pH.vmd\.uiv'ing 

Mllinlll!formiIIiB i. v,m. 60rkm 

1_ 

w. .. ~ 
.,'I~ 

IU 

IH 

J. 
'U 

~M~ 

t.6 
Lv. 

Biologlscb.e afbRlekblllllhaid in de bodc~ lI.l.et VAIl ~lSins: 

PER$ISTEN11E EN AFBRAAK 
WG~ 1 

070906 MER 06.07.141.01.hv Pijnenburg .doc 

I Hnemllfl "I'IIil: 11/61'2003 
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~ 

~ 

.~.J_ 

J1/ .. l~P-'" 

~h"", 

.l!!.!lrl. 
M .... ,..., 

M_ -..... JI)_ 
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Varkenshouderij Pijnenburg Mierlo VOF 
Eendenpoel 15 Ie Mierlo 

VEWGHEIDSINFORMATIE 
Chemproba ChemiePartnetfBCI ChaniC3U BcncluxINBM ~rtlNed. Benzol Mij. 

1-69850 t o.wijziId op::2.w1/2OO3 I H~enj"ll wtl! llf612003 

Num: ZWAVELZUUR 94%·98% 

IJ INSTRUC'11iS VOOR VERWl.IDEIUNG VAN AFVAL 

INSTRUCTIES VOOR VERWIJDElUNG VAN A'FY AI., 

Hindel ht OYeRCllS1emmiaa met de. plaa1Selijk.e weuelijke vaorsciIrIl1eu. 
AlWlsIofc0d4 (VlundcccD): ~8 301 
QOYUdijk afvaI (Sll/63~1E<t) 
Ht:IWina.~ 
HeutrtlfIeren 
Nocr:s1aanIoaoploebar maken 
Ontwatcren 
~rcn van giftige of schadelijke billtioddeten 

Met Ik best ~hI1cbllte Ie~hniem bcbmdclen alVOtcJ1j in ket docl of hct aqUltlBehe miIleu te 
lazen 
KGA (Nederland): c:alqoriCl 01 

I" TRA~SPORTPtCl:VENS 

!lliQ 
UNOoftr. 1830 
Verpl~p:II 

ADR : Trn!!pod over de weB. 
K1Uit: 8 
GevaIll'Iabel(s) IaIlJts:: 8 
OevareMOde: 81) 

ADNR :B~pvUrt. 
KI .. :8 
TnuDport.mmm: ZWA VELZUtJR 

RID : Tpnspm via spoor, 
KI.we: 8 
Tmupo.rtnum: ZWAVELZUUR 

JMDO ~ 2'.ccvaart. 
iClUlO: 8 
EMS·1JWIlIIleI': 8-05 
Marine pollulanJ: -

lCAO:Lucbtnart. 
ICWse:8 
lDIW:lie ~p~let'~ 109NB09 
TcaasportnlllllD: SULPHURIC ACID 

Klwc:8 
T1ll1llfPOllDllIlXl: SULPHURIC ACID 

V~~I1SSPep: [l 
MFAG-nwnlJX(: 700 
T'llIIUpOdnaam: SULPHURIC ACID 

AJICdNb 111~ .... met 1M m.rlchtlijll200lISIlIl!(iCIp 1IUl~ 
C; .......... I:aChmftI':!tlOk B. V. HCH.1nllcall8c&=lax B.V -ND/.( EtJIIIIt 8.V -NO!IlBIlIIrIII Mij.. B.V. 
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Varkenshouderij Pijnenburg Mierlo VOF 
Eendenpoel 15 te Mierlo 

VElLIGBEIDSINFORMATIE 
Chanproba ChemiePartncrf HeI Chemicals Bcncluxf NBM ExporVNed. Benzol Mij. 

1-69850 I Oowlj<1gd op;l4I01n003 , Hetzic:ning vac; I116t2003 

Naant; ZWA VELZUUR 94% - 98% 

EINECSIEIlNCS·nr: 231-639-5 

SYMBOLEN 

Bij((:wi 

R-ZlNNEN 

RlS; Vcmarzaakt erostiac brandwoDdm 

S-ZINNEN 
S2!1; Bij untaking met de agen orunidddlij\ mot oYCr'J'lo~ water af$pocIcn c.n ~g 
medi9cb gdviC8 illwIDncD. 
530: Nooit w. op dcze stot ai$11 
S45: In ~\'al VAn onjJ.eVltl ufindien men zlch OJlwcl welt. oomic.!dclJijk cell aI1s raadplcgcn 
(indien m.ogelijk hem di¢ diket 1onerJ) 
S093: UjCSluitm VQocinduslrli!c1 en bemcpBmalig gcbruik 
Xl: Uil!lhutend hc::rtemd voor gt!bIuilc door profe5sioneio aebruikcn. OpgeleU BloocstelllDS 
vcrmijdcn - ~66r aellmik 9\lCdalc iIIIIlwijziagcll L'udplcgcn. 

LOKALE VOORSC1tRIFTENEN ro WST 
Optell.<)mcn in EO-Dijlasll I stoffOilnlij~t vall mbtliju 671S481EEG en votgi:ndc 

ACpNtt fn ~ met do EG-rlclttlljn lOO1I.s&im op24417·lOOl 
Clu:1IIp1liM ~1Itlt B.V - ocr Climlio;;Jls Bend ... " B.Y • NllM' Expart B.V -NIld. 8crlzo't.olij. a v. 
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Varkenshouderij Pijnenburg Mierfo VOF 
Eendenpoef 15 Ie Mierlo fdan 

VEILIGBEIDSINFORMATIE 
Cbemprobn ChcmicPartnerl Hc[ Chemicals Be:ncluxl NBM Exportl Ned, Benzol Mij. 

l-MS!O I O=wij~(td op:24/07/2003 I.I:ICf'ZIcQiRa no: 1lI612OO3 

NUllu ZW AVELZUUR 94% - 9&% 

16 OVERJGE INFODlATIE 

BUKOMENDl! INfORMATIe 
Do bovemlaaru!e g~CYcn.s selden a11~ Yeor bet in.hfsl, J acnqemdo product,CIllfe ill dil 
veilillheidliDiomullidllold vc.:mddc omS11lndj,he1len. Dc SCB~emgcldclI njct z,ol1llcnneer 
wanneer bet product samcn met andere p.roductcn WOl'dt z:cbcuikt. En niet zolldc:rmecr wanneCI 
bet prodflot in oem P{Qccs wotdt toeaep;ut. Alho=we! tk -aslellllli \1M die 
Ycniaheid.'linfIlOl'dticblcui mel de mccstc mrg Ia gcdaan Jwn cteOlprob& C'bcmlcPar1ntr B.V -
Het CbcmlcaJsBer.elux B.Y • NBM Export B.V - Ned Brnzol MU. B.V. i"n cnke[o 
8IlII5pl1lkeUjkJteid 1UI1IVl!lIII1cn ,"oor IIOhadeUjko acvolaCII die c:vmruccl uit hel gebruIk vau &:20 
gegtvens of van dit product 70uden kunllCO onl$Wl. Dc gtbnriker dilml zich cr 'lOon! \l1l.Il to 
ovcrtuiacn of to gcgcvem ... on~g ell 8osohikt 'tijn voor ~ spedalc ~epM$ing van dit produce. 

RevIsIe Be : S 

YOJ1.EDIGB l"BKS'T VAN DE R-ZJNNEN Dill IN HOOFDsrtJiC2 VOORKOMBN 
).3': Vc:mcmmldMl:Stlge bn.D4wolldca 

t\IpdNla.ia~ !lllef4e Wrlcl>(lijulOOlf.WEO op U07-2llGl 
~alC:mIcI.'a~B.V • ItC1ClclIi..-.bBotIIlllla n. v- NBM ~II,V. Nod. DctlZlllMij. B.V. 
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Varkenshouderij Pijnenburg Mierlo VOF 
Eendenpoel 15 te Mierlo 

WerkInc 'V, I! tlalgfilllAmellentl!(cf 

Dc ~g 'VaI1 de UniqlllI Iamel1cnfiltct met 7{)% en 95% amm~~ctie ia gebamtd op ~11 chcmiso.lle 
reinWna van de aanglMJcn1e alallucllt. 

~ wet mUc. stoE en ommcnialc: wrontrciclgde staUucbt wordt!lit dD atdcliDSCn llf,omse.n en 'ria eLm c;m1lU1 
klmaal !liar del ~l1cnfiltet a4,-evoerd. 
DI: tc rei:nigen uitpando lQCbt worcIt modcr omJcldingen of obstWIb din:ct IUItll' hcUameUenpakk.et ,evoer4. 

Dtllpeciale lame11ea. b~ de ammottlaJc ioDen die in do aitpmde jla)lllCht. aanwuie zijn. 
Ret Iamel1erlplkket YIUl de eento £ue (chcmilr;M relnIsioal vrordt door 8proeicd un 1I'OOt.kru1t (lnLuCZiJde) en 
bavcobnt icdr:rtl20 minuten aedurendo ca. 1 miflWlt wrochtlgd md alDgeZU1II'd water. Dit W3swllter bindt de 
door de Iamenea opgeDOlIIGO 1I1t11DQnW, alsmede aeur- ell .r.ofdeel~ en wordt dnam4 opgevana,en in bee 
in~wdc W!l~. Van hiI:ruit woxdt hct WUWllta' bU de cerstvolaeado spading weer apgq)ompl. 

Dc gebek Ilulcmatische nusturina van de 1ameJlenfi1ter Is Sebaoerd op do:zwrgraad van bet Wirer. Deze 
zuUI1JIUli varict:n tmacn pIII,5 tot pH 4 Ol\ lean dlwdoor em gro(e hoeveslheid anmwa.iak cpLCIIlCIl.Door her 
oonladmel het WUW'atl:l' Wllrdt eveno:m een verwijdering van ~en&lorbetelkt. 
Het in ~ me gcbrufkkj WlISWiSlCI'vmrdt Diet COIlSIIInl; up eel! pH ~ ingmcld, lIWlI wordl ;dk=m bij hel 
berciken van ceo. pH VS114 aa~remurd totdatbet waw WCl:t clU pH van loS heelt berei.kt. 
Nadat IIet WIISWBIeI' dMlrM btmt is aaJlg~tulltd en \'ef"tIKIi~ van hel "M.nte: hi beteikl, WQ(dt hOI wllcdig 
'1R:cvangcn en ill ecn a&ondedijka tC$Crvoir.lCpiU1IoIIt YIJl de mut. opJ!aJagcn \'OOr wrdcre VIlTI\'etking. 
Hat VIln!Idlsdo wuwufm' wcrdl VOIlr bet!{lQim divcme maim toD:i iOSlloeid hi. de lIpocltank ZQdIlt CVCIl~l 
~eycn ofvaslJC=ttc; wil.rC!ll-cn crJof andere VOI'QU,trcinigmg WOC'dml YelWijdcrd, waardQQr PI.lII 
W%VUlling VIID de lamellenfiltets ba pJaatSYindcn tcngevolge van acbrerJCblcVCllltof a.1L 

Uniqflll bcc;ft YOOl' .bet apuiwatcr ceo onthefflDg. waardaor bet ciaO%' oWnde meststolVerwwker. a1s m.!l8tsM 
aIg~OCfd eo WlWeIt1 maa worden. 
De W1IlISCl" met :95% ~ductie hccft C4. 25% meet' lamllUeD ala do 70% wa$Sa'. 

Meije~ augustus 2006. 
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Varkenshouderij Pijnenburg Mierlo VOF 
Eendenpoel 15 te Mierlo Exlan 

AD.,Js,ur 

261B2/2ee7 17: 28 +3177466'9027 -------"''', .... _-------_ .. _--"...., .. _-

.. . 

MlnllHrIa ~ Lllldb_, 
11lI1WIen v.." .......... 1t 

DIrudo La""""'" 
I ................... ,., 

holt .... ' .. ' *01 
:l7I'~ 'a-Q,..... .... 
T.'"_1I7O -J7NIA 

filii "'" -!1IIiIOI 

Un1qfilllnternat\orla\ a.v. 
DI h~er P. Sanders' . 
kerbtra.,\Jl 
5168 BH MEPEL • lanclbDuw, nlt1lUr en 

voed •• tkwaUtelt 

~ 

Onthtl'fIn9sb4Jd1iJck\nil wtbodos-
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1 Inleiding 

1.1 Gegevens initiatiefnemer 
W. Pijnenburg 
Eendenpoel15 
5731 PH Mierlo 
Tel. (0492) 662 284 

1.2 Kadastrale gegevens/adres van de activiteit 
Eendenpoel 15 te Mierlo 
Kadastraal: gemeente Mierlo, sectie K, nr. 127. 

1.3 Motivatie 
De initiatiefnemer is voornemens zijn bedrijf uit te breiden in dieraantallen. 

Exlan 

Aangezien de nieuw te realiseren stallen buiten het bestaande bouwblok zijn gelegen, dient er 
bouwblokvergroting plaats te vinden. Bouwblokvergroting is mogelijk in een verwevingsgebied 
tot 2.5 ha, mits er op basis van vrijstelling sprake is van een duurzame locatie uit het 
reconstructieplan. 

Door Exlan Consultants BV is een onderzoek uitgevoerd voor het bepalen van de 
duurzaamheid van de betreffende locatie aan de Eendenpoel 15 te Mierlo. 
Het onderzoek houdt verband met een nog in te beoordelen bouw/-milieuvergunningaanvraag. 

Om tot een beoordeling voor een mogelijk duurzame locatie te komen, worden in dit rapport 
onderwerpen besproken als, groene- en agrarische hoofdstructuur, stankgevoelige objecten, 
kwetsbare gebieden, cultuurhistorisch-, argeologisch- en aardkundig waardevolle gebieden en 
grondwaterbeschermingsgebieden. 
Vervolgens worden de resultaten van de onderzoeksgebieden getoetst aan de eisen 
beschreven in de beoordelingstabel duurzame locaties uit het reconstructieplan. Ten slotte 
wordt de toetsing geevalueerd, wat uitmondt in een conclusie. 
Bij het inventariseren van de onderzoekslocatie is gebruik gemaakt van de 'Atlas revitalisering 
landelijk gebied (RLG) 2005' van de provincie Brabant. 
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2 Randvoorwaarden streekplan 

Exlan 

Met de volgende onderstaande randvoorwaarden dient bij de beoordeling van duurzame 
locaties minimaal rekening te worden gehouden. Deze randvoorwaarden zijn voor de locatie 
Eendenpoel 15 te Mierlo onderzocht. 

2.1 Groene hoofdstructuur 
De provincie heeft in haar streekplan de Groene hoofdstructuur (GHS), onderverdeeld in de 
GHS-natuur en de GHS-Iandbouw, aangewezen als kwetsbaar gebied. De Ecologische 
hoofdstructuur (van het rijk) ligt volledig binnen de Groene Hoofdstructuur. In de GHS-natuur 
zijn aile bestaande bos- en natuurgebieden ondergebracht met de ecologische 
verbindingszones daartussen, alsmede de reservaat- en natuurontwikkelingsgebieden die zijn 
begrensd in het kader van de ecologische hoofdstructuur. In de GHS-Iandbouw zijn 
landbouwgebieden en andere gebieden met bijzondere (potentieHe) natuurwaarden 
ondergebracht. Hieronder vallen ook de beheersgebieden die zijn begrensd in het kader van de 
ecologische hoofdstructuur. 

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS), bestaand uit kerngebieden, 
natuurontwikkelingsgebieden en verbindingszones, heeft geen betrekking op de inrichting. De 
locatie is niet in een van deze gebieden gelegen. Tevens vindt de uitbreiding niet plaats in de 
richting van de kern van het leefgebied voor weidevogels en/of struweelvogels (zie bijlage). Er 
worden geen houtwallen of andere natuurwaarden aangetast bij de uitbreiding van de inrichting. 
Ter compensatie wordt er na de uitbreiding erfbeplanting gerealiseerd, wat ten goed komt van 
de eventueel aanwezige natuurwaarde. Er is in dit geval geen sprake van onaanvaardbare 
aantasting van de aanwezige waarden. 

2.2 Agrarische hoofdstructuur 
Ais kwetsbare gebieden zijn zowel de Groene hoofdstructuur-Iandbouw (GHS-Iandbouw) en 
Agrarische hoofdstructuur-Iandbouw (AHS-Iandschap) aangewezen, zoals opgenomen in het 
Streekplan Noord-Brabant 2002. 
De AHS heeft betrekking op de inrichting. Het bouwblok bevindt zich niet in een leefgebied voor 
dassen (zie bijlage). Op, en in de nabije omgeving van de inrichting zijn geen burchten voor 
dassen gelegen. Tevens is de locatie geen specifiek foerageergebied voor dassen, zover als nu 
bekend is. Daarnaast worden er geen groenstructuren aangetast en is er geen sprake van 
waardevolle landschapselementen op de locatie. 

De aantasting en/of belemmering van waterpotentiegebied is uit te sluiten. De inrichting heeft 
hier geen betrekking op (zie bijlage). Wei bevindt de inrichting zich in een RNLE
landschapsdeel. Bij de uitbreiding vindt er geen wijziging plaats in groenstructuren en 
waardevolle landschapselementen. Deze hoeven hierdoor ook niet gecompenseerd te worden. 
De ontwikkeling van natuur en landschap wordt door de initiatiefnemer binnen de RNLE geheel 
ondersteund. 

Het vestigingsgebied glastuinbouw, het glasboomteeltgebied en eventuele doorgroeigebieden 
voor glastuinbouw blijft gewaarborgd. De inrichting bevindt zich niet in een van deze gebieden 
en is op een zodanig grote afstand hiervan gelegen, zodat deze gebieden niet worden 
belemmerd in de ontwikkeling (zie bijlage). 
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3 Overige randvoorwaarden 
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Naast de specifieke randvoorwaarde per subzone, welke in voorgaand hoofdstuk zijn 
besproken, kunnen er tevens andere randvoorwaarden aanwezig zijn. Hierbij kan gedacht 
worden aan randvoorwaarden van natuurlijke, landschappelijke, cultuurhistorische water- en 
bodemhuishoudkundige of milieuhygienische aard. Deze worden hieronder verder beschreven. 

3.1 Stankgevoelige objecten 
De inrichting bevindt zich niet zodanig in de nabije omgeving van kernrandzones, dat deze 
negatieve effecten van de uitbreiding zullen ondervinden (zie bijlage). Daarnaast is de locatie 
niet in een extensiveringsgebied gelegen, waardoor er geen sprake is van belemmering voor 
duurzame locaties. De locatie is gelegen in een verwevingsgebied, waar voldoende 
mogelijkheden zijn. Daarnaast past de inrichting als duurzame locatie binnen de 
reconstructiezonering. Aangezien de locatie in een verwevingsgebied ligt en niet voor 
belemmeringen zorgt, past de locatie binnen de doelstellingen. 

Tevens voldoet de locatie aan de wettelijke afstandseisen die worden gesteld in de wet- en 
regelgeving voor stank. Milieutechnisch is hier een duurzame locatie mogelijk. Door de ligging 
van het bedrijf en het aantal Odour Units, zorgt tevens de nieuwe geurwet voor de inrichting 
geen problemen. 

De locatie bevindt zich niet in een varkensvrije zone. Dit heeft tevens geen betrekking op de 
inrichting. In de nabije omgeving van de inrichting zijn enkele agrarische bedrijven gelegen. Van 
indirecte hinder is echter geen sprake, aan de weUelijke norm voor ammoniakemissie en fijn 
stofemissie wordt voldaan. 

3.2 Voor verzuringgevoelige gebieden 
De locatie bevindt zich niet in de zone van < 250 meter rondom de zeer kwetsbare bos- en 
natuurgebieden (zie bijlage). Het dichtstbijzijnde natuurbeschermingswetgebied en/of habitat
en vogelrichtlijngebied ligt op veel meer dan 3 km afstand t.o. v. de locatie. Significante 
negatieve effecten op deze gebieden kunnen bij de uitbreiding worden uitgesloten. 

3.3 MERlIPPC 
De IPPC-richtlijn (Europese Richtlijn 96/61/EG inzake ge'integreerde preventie en bestrijding van 
verontreiniging) verplicht de lidstaten van de EU om grote milieuvervuilende bedrijven te reguleren 
middels een integrale vergunning gebaseerd op de beste beschikbare technieken (BBT). In 
Nederland is de richtlijn in de Wet milieubeheer (Wm) en in de Wet verontreiniging 
oppervlaktewateren (Wvo) ge·implementeerd. 
Voor zeugenbedrijven is de drempelwaarde 750 zeugenplaatsen. Voor nieuwe bedrijven of 
bestaande bedrijven die voor het eerst boven de 750 zeugenplaatsen komen, dient de richtlijn 
direct te worden toegepast. Dit houdt o.a. in dat de best beschikbare technieken moeten worden 
toegepast (BBT) en dat er een omgevingstoets moet worden uitgevoerd. Door het opstellen van 
een MER voldoet de initiatiefnemer aan deze eisen en worden eventuele significante effecten in 
beeld gebracht. 

3.4 Ecologische verbindingzone 
De ecologische verbindingszone ligt op een geruime afstand van de locatie. De 
verbindingszone doorkruist de inrichting of het bouwblok niet. Bij de uitbreiding blijft de 
ecologische verbindingszone in tact en wordt niet aangetast. Hierdoor is er geen gevaar te 
duchten voor de waarde van dit betreffende gebied. 
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3.5 Cultuurhistorisch, archeologisch en aardkundig waardevolle gebieden 
Op het platteland van omgeving Mierlo, spelen cultuurhistorische, archeologische en 
aardkundige waarden een belangrijke rol. De locatie bevindt zich in geen van deze waardevolle 
gebieden (zie bijlage). 
Rekening houdend met de instandhouding van de openheid van de omliggende gebieden, vindt 
optimale inpassing van de nieuwe aanbouw plaats. De openheid van de provinciale schaal blijft 
herkenbaar en de nieuwbouw wordt zoveel mogelijk bij de bestaande bebouwing ge·integreerd. 

De indicatieve archeologische verwachtingswaarde van het gebied waarbinnen de locatie is 
gelegen, is middelhoog (zie bijlage). Er worden door de uitbreiding van de inrichting geen grote 
archeologische waarden aangetast. Echter wanneer nodig, kan er een archeologisch 
vooronderzoek plaatsvinden op verzoek van de gemeente. 

De locatie is niet gelegen in een aardkundig waardevol gebied (zie bijlage). Van aantasting van 
de aardkundige en landschappelijke waarden is hier dus geen spraken. 

3.6 Grondwaterbescherming 
Bij de uitbreiding neemt het risico voor de kwaliteit van het grondwater niet toe. De locatie 
bevindt zich niet in de 25-jaars(beschermings)zone of in het gebied tussen 25- en 100 jaars
zone-grens van de (zeer) kwetsbare grondwaterwinningen (zie bijlage). Daarnaast is de locatie 
niet gelegen in een zoekgebied voor regionale waterberging en/of zoekgebied voor 
rivierverruiming. 
Van potentiele natte gebieden in de omgeving van de locatie is eveneens geen sprake. 
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4 Conclusie 

Exlan 

De duurzaamheidtoets is gebaseerd op beperkte inventarisatiegegevens van derden. 
literatuuronderzoek. een bureauonderzoek a.h.v. de atlas revitalisering landelijk gebied en 
informatie uit het streekplan van provincie Noord-Brabant. 

Uit deze beoordeling komt naar voren dat er voor wat betreft de ecologische en 
landschappelijke gebieden rond de locatie Eendenpoel 15 geen tot weinig bijzondere 
omstandigheden zijn. Uit dit onderzoek blijkt dat in het plangebied geen tot weinig belangrijke 
natuurwaarden aanwezig zijn. Ook blijkt dat het in gebruik nemen van het plangebied als locatie 
voor de nieuwe plannen geen nadelige gevolgen zal hebben op de aanwezige natuurwaarden 
en de randvoorwaarden vanuit de streekplanzonering. Het plan om na realisatie een nieuwe 
beplanting (groenstructuren) aan te brengen kan een positief effect hebben op de 
natuurwaarden. 

De werkzaamheden brengen het voortbestaan van strikt beschermde soorten niet in gevaar. 
Wei kan sprake zijn van lokale en tijdelijke effecten. met name in de aanlegfase. Om de risico's 
op verstoring van beschermde soorten in het plangebied te minimaliseren. wordt aanbevolen 
om voorafgaand aan de werkzaamheden het terrein te controleren op de aanwezigheid 'van 
beschermde soorten. Eventueel aangetroffen soorten dienen verplaatst te worden naar geschikt 
leefgebied in de omgeving. 

Wat betreft overige waarden. leveren nagenoeg aile punten op o.a. milieuhygienisch-. cultuur
en landschappelijk gebied geen problemen op. Wei is er sprake van een middelhoge indicatieve 
archeologische waarde. Aantasting van grote archeologische waarden worden wordt in de 
voorgenomen activiteit zoveel mogelijk voorkomen. Daarnaast is door eerdere grondbewerking 
en bestaande erfverharding. de grond ter plaatse van de nieuwe stallen al gedeeltelijk omgezet 
en beroert. 
Echter wanneer een archeologisch onderzoek noodzakelijk is. kan door de gemeente hiernaar 
worden verzocht. 

Er zijn verder geen significante negatieve effecten door de voorgenomen ontwikkeling aan de 
Eendenpoel 15 te Mierlo te verwachten. Het plangebied heeft een niet zodanige status dat 
aanvullend veldonderzoek noodzakelijk is. Hierdoor zou het in principe als een duurzame 
locatie kunnen worden aangemerkt. 

Exlan Consultants BV 
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Bijlage 13 Onderzoek Luchtkwaliteit 
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1 Inleiding 

Exlan 

In opdracht van Pijnenburg Mierlo VOF is door Exlan Consultants BV een fijn stofonderzoek 
uitgevoerd voor het bepalen van de fijn stof bijdrage van het bedrijf aan de 
achtergrondwaarden. 
Het onderzoek houdt verband met de milieueffecten rapportage. 

De berekeningen zijn uitgevoerd voor de locatie aan de Eendenpoel 15 te Mierlo, sectie K, nr. 
127. 
Ten eerste worden de grenswaarden voor fijn stof (PM1O) gegeven. Vervolgens zal de 
bestaande situatie kort worden beschreven en worden de resultaten van de fijn stof 
berekeningen getoetst aan de eisen Besluit Luchtkwaliteit 20051

. Ten slotte wordt de toetsing 
geevalueerd, wat uitmondt in een conclusie. 
De berekeningen zijn uitgevoerd met het computermodel CAR II, versie 6.0. De immissietoets is 
uitgevoerd met het rekenprogramma "Beperkte immissietoets MVP-stoffen" van Infomil. 

1 Staatsblad 316. Besluit van 20 juni 2005 ter vervanging van het Besluit Luchtkwaliteit en tot uitvoering van richtlijn 
nr. 2000/69/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese unie van 16 november 2000. 
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2 Toetsing Besluit Luchtkwaliteit 2005 

2.1 Inleiding 

fxlan 

Het Besluit Luchtkwaliteit 2005 vormt het toetsingskader voor stofconcentraties in de lucht bij 
milieuvergunningen. In het Besluit Luchtkwaliteit worden wettelijke luchtkwaliteitsnormen 
genoemd van de luchtverontreinigende stoffen: stikstofdioxiden (N02 en Nox (als N02)), 

koolmonoxide (CO), fijnstof (PM1O), benzeen (C6H6), zwaveldioxide (802) en lood (Pb). Volgens 
het besluit dient rekening gehouden te worden met de grenswaarden voor deze stoffen. Voor 
het bepalen van de luchtkwaliteit en het overschrijden van eventuele grenswaarden, wordt de 
immissie van betreffende componenten inzichtelijk gemaakt. De grenswaarden geven een 
niveau van de buitenluchtkwaliteit aan dat, in het belang van de bescherming van de 
gezondheid van mens en milieu, binnen een bepaalde termijn moet zijn bereikt. 

2.2 Toetsingskader 

Voor de toetsing aan het Besluit Luchtkwaliteit zijn berekeningen uitgevoerd waarbij gebruik is 
gemaakt van het CAR II model en het rekenprogramma beperkte immissietoets MVP stoffen. 
De concentratie van zwaveldioxide, stikstofdioxiden, koolstofmonoxide, benzeem en lood in de 
buitenlucht is van nature zo laag dat voor deze stoffen geen overschrijding van de grenswaarde 
wordt verwacht. Voor deze stoffen kan worden voldaan aan het Besluit Luchtkwaliteit 2005. 

Voor de toegestane hoeveelheid PM10 en N02 in de lucht zijn in het Besluit Luchtkwaliteit 2005 
de volgende grenswaarden gesteld die in acht moeten worden genomen. 
1) V~~r PM10 geldt een grenswaarde van 40 ~g/m3 als jaargemiddelde concentratie en 50 

~g/m3 als 24-uurgemiddelde concentratie, waarbij geldt dat het 24-uurgemiddelde 
maximaal 35 maal per kalenderjaar mag worden overschreden; 

2) V~~r N02 geldt een grenswaarde van 200 ~g/m3 als uurgemiddelde grenswaarde, waarbij 
geldt dat deze maximaal 18 maal per kalenderjaar mag worden overschreden. Met in~ang 
van 1 januari 2010 geldt voor N02 een grenswaarde van 40 microgram per m als 
jaargemiddelde concentratie. De plandrempel voor de jaargemiddeldeconcentratie voor het 
jaar 2007 bedraagt 46 ~g/m3 en wordt elk jaar met 2 ~g/m3 verlaagd (zie bijlage V). 

2.3 Toetsingmethode 

De jaargemiddeldeconcentratie van N02 en PM10 wordt bepaald door de volgende drie 
componenten bij elkaar op te tellen: 

de achtergrondniveaus; 
de emissiebijdrage van de lokale bronnen; 
de emissiebijdrage door het (weg)verkeer. 

De achtergrondniveaus en de emissiebijdrage door het (weg)verkeer volgen uit computermodel 
CAR II. De emissiebijdrage van de inrichting wordt bepaald en berekend met behulp van 
emissiefactorenl kengetallen. 

De 24-uurgemiddelde concentratie van PM10 wordt bepaald aan de hand van de 
jaargemiddeldeconcentratie van PM 1O • Uit de handleiding2 van CAR II, versie 5.1 blijkt dat het 
aantal dagen dat de 24-uurgemiddelde concentratie van PM10 wordt overschreden wordt 
bepaald volgens de onderstaande relaties. 

2 Jonkers, S., Teeuwisse, S. (2006) Handleiding CAR II, versie 5.1, TNO Bouw en Ondergrond, Apeldoorn. 
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Wanneer de PMwconcentratie grater is dan 31,2 J,Jg/m3 dan geldt voor het aantal dagen de 
formule: aantal dagen = 5,367 x jaargemiddelde concentratie van PM10 - 132,4; 
Wanneer de PM10-concentratie kleiner is dan 31 ,2 J,Jg/m3

, maar groter dan 16 J,Jg/m3
, geldt 

voor het aantal dagen de formule : aantal dagen = 0,10498 x Uaargemiddelde concentratie 
van PM10 - 31,2)2 + 3,1092 x Uaargemiddelde concentratie van PM lO - 31,2) + 35; 
Wanneer de PM1o-concentratie kleiner is dan 16 J,Jg/m3 dan bedraagt het aantal 
overschrijdingsdagen 12. 
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3 Bedrijfsomschrijving 

3.1 Achtergrond en situering 

Exlan 

De activiteiten binnen de inrichting van de initiatiefnemer bestaan voornamelijk uit het fokken 
van varkens. 
De stofemissies (PM1O) van de onderhavige inrichting betreffen emissies van fijn stof uit de 
bedrijfsgebouwen, bestaande uit huid-, mest-, voer- en strooiseldeeltjes die met de 
ventilatielucht naar buiten komen. De emissie van fijn stof door transportbewegingen over het 
terrein van de inrichting zijn, gezien de lage snelheid van het transport «10 km/uur) en aantal 
transportbewegingen verwaarloosbaar ten opzichte van de emissies uit de ventilatielucht (= 
continu), deze zijn echter wei in de berekeningen meegenomen. 
Gegevens m.b.t. de bezetting van de stallen, wijze van ventileren en de transportbewegingen 
binnen de inrichting zijn bekend uit informatie van opdrachtgever. 
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4 Resultaten 

4.1 Bepaling jaargemiddelde concentratie 

De achtergrondwaarden in Mierlo (gemeente Geldrop-Mierlo) aan de Eendenpoel 15 van PM10 

is met behulp van het programma CAR" voor het referentiejaar 2007 berekend op 29,4 j..lg/m 3 

voor PM10 en v~~r het referentiejaar 2008 berekend op 28,5 j..lg/m3 voor PM 1O. De emissie 
atkomstig van de lokale wegen komt op maximaal 0 j..lg/m 3 voor PM1O. Nabij de inrichting zijn 
geen snelwegen gelegen. 

4.2 Immissieconcentratie 

V~~r de berekening van de emissiebijdrage in de voorgenomen activiteit van de inrichting, zie 
bijlage II. 
De immissie betreft de bijdrage van tijn stot aan de omgeving van de inrichting. De bepaling van 
de immissie vindt plaats op de grens van de inrichting. 
De immissieconcentratie is uitgevoerd m.b.v. de immissietoets voor MVP van Infomif. 
Uit de berekeningen blijkt dat de immissieconcentratie in de vigerende situatie 0,000490 mg/m3 

bedraagt en met de voorgenomen activiteit 0,000159 mg/m3 bedraagt, zie bijlage III. Voor de 
berekening met het CAR II model, zie bijlage IV. 

In onderstaande tabel wordt voor de componenten PM10 aan de grenswaarden van het Besluit 
Luchtkwaliteit 2005 getoetst. In de tabel zjjn de wettelijk toegestane correcties voor het aandeel 
zeezout in de lucht toegepast (voor de jaargemiddeldeconcentratie PM10 een aftrek van 3 j..lg/m 3 

en voor het aantal overschrijdingen van 50 j..lg/m3 als daggemiddelde PM10 de aftrek van 6 
dagen) 

070906 MER 06.07.141 .01.hv Pijnenburg .doc 144 



Varkenshouderij Pijnenburg Mierlo VOF 
Eendenpoel 15 te Mierlo 

• Tabel 9. Beoordeling luchtkwaliteit 2005 

Component Jaargemiddelde 
PM10 (~g/m3) 
v;gerende 
s;tuatie 

Achtergrondconcentratie 29,40 Ur:2007) 
(jaar 2007/2008) 
Maximale bijdrage locale 0 
wegen 
Maximale bijdrage 0,49 
emissie inrichting 
Bijdrage snelweg 0 
TotaaJ 29,89 
Correctie 3~) 

Totaal na correctie en 26,89 
afronding 
Plandrempel 2006 (zie 
bijlage V) 
Grenswaarde (2005 voor 40 
PM10) (zie bijlage 5) 
Overschrijding Nee 
grenswaarde bij 'worst 
case'? 
Overschrijding Nee 
plandrempel bij 'worst 
case'? 

Exlan 

Jaargemiddelde Aantal Aantal 
PM10 (~g/m3) overschrij- overschrij-
Voorgenomen dingsdgn 24- dingsdgn 24-
activiteit uurgemiddelde uurgemiddeJde 

PM10 (~g/m3) PM10 (J,lg/m3) 
Vigerende Voorgenomen 
situatie activiteit 

28,50 (jr: 2008) - -

0 - -

0,16 - -

0 - -
28,66 30 dagen1

) 26 dagen" 
3~) 6 dagen"} 6 dagen"} 
25,66 24 dagen 20 dagen 

40 35 dagen") 35 dagen"} 

Nee Nee Nee 

Nee Nee Nee 

1) Aantal overschrijdingsdagen van 24-uurgemiddelde concentratie wordt bepaald volgens de in de wijze van toetsing beschreven 
relaties. 
2) Groot!e correctie per gemeente aangegeven in VROM-Meetregeling Luchtkwaliteit 2005 . 
3?voor de 24-uurgemiddelde concentratie van PM,o geldt een correctie van 6 dagen. Di! Is niet afhankelijk van de gemeente. 
4 Aantal dagen dat de grenswaarde van 50 IJg/m 3 mag worden overschreden. 
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5 Conclusie 

Exlan 
Allvl: ... , 

In het kader van toetsing aan het Besluit Luchtkwaliteit 2005 zijn voor de inrichting van 
Pijnenburg Mierlo VOF, gelegen aan de Eendenpoel 15 te Mierlo, tijn stot 
verspreidingsberekeningen uitgevoerd. Hierbij is een indicatieve immissie vastgesteld welke 
veroorzaakt wordt door de inrichting. 

De grenswaarde van 40 jJg/m 3 als jaargemiddelde wordt zowel in de vigerende, als in de 
voorgenomen situatie niet overschreden. De grenswaarde van 50 jJg/m3 als 24-uursgemiddelde 
die per jaar 35 keer mag worden overschreden wordt eveneens in beide situaties niet 
overschreden. Dit geeft aan dat in het gebied, waarin de inrichting is gevestigd, de 
immissieconcentratie van tijn stot niet zodanig wordt verhoogd dat er een overschrijding 
plaatsvindt van relevante grenswaarden; 

Kijkend naar de resultaten komend uit deze immissietoets, kan geconcludeerd worden dat een 
vergunning op basis van deze gegevens kan worden verleend. De inrichting voldoet aan het 
Besluit Luchtkwaliteit 2005. 
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Edan 

Sij/age / Serekening emissiebijdrage inrichting vigerende situatie 

I Pijnenburg Mierlo VOF, Eendenpoel15 te Mierlo 

versie 2.0 
H "d" UI 1ge vergunnmg 
diercategorie 1) aantal emissie % reductie 2) 

en stalsysteem dieren gram/dier/uur door maatregel 
kraamzeugen met kunststof/stalen rooster 224 0,013200 
vleesvarkens/opfokzeugen 572 0,034800 
dekberen 2 0,026400 
lluste/dragende zeugen 40 0,026400 
guste/dragende zeugen met kunststof/stalen 
rooster 641 0,013200 
gespeende biggen met kunststof/stalen 
rooster 3024 0,008400 

0,000000 
0,000000 
0,000000 
0,000000 
0,000000 
0,000000 

totale emissie in gram/uur 
totale emissie in kg/s 

voertuigcategorie aantal emissie 
uur 
per gram/uur 4) 

etmaal 
3) 

vrachtwagen/tractor 2 7,1 
totale emissie in gramJuur 
totale emissie in kg/s 

gehele inrichting 
totale emissie in gram/uur 
totale emissie in kg/s 

emissie 
gram/uur 

2,957 
19,906 
0,053 
1,056 

8,461 

25,402 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 

57,834 
0,00001607 

emissie 

gram/uur 

gemiddeld 
over dag 

0,592 
0,592 

0,00000016 

I 58,426 
I 0,00001623 

1) De keuze van de diercategorieen is overgenomen uit "Berekeningsmethode voor de emissie van fijn stot vanuit de landbouw, 
W.J. Chardon en K.W. van der Hoek, Alterra"rapport 682, 2002". Hierdoor is bij sommige diercategorieen wei onderscheid gemaakt 
tussen stalsystemen en bij andere niel. 

2) In "Opties voor reductie van tijn stot emissie uit de veehouderij, A.J .A. Aarnink en K.w. van der Hoek, RIVM-rapport 289, 2004" 
worden diverse maatregelen genoemd met daarbij het verwachte % reductie. Waar in de beschrijving van het stalsysteem een 
luchtwasser is vermeld, is deze al verwerkt in de emissie. 
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Exlan 

Bij/age /I Berekening emissiebijdrage inrichting voorgenomen activiteit 

I Pijnenburg Mierlo VOF, Eendenpoel15 te Mierlo 

versie 2.0 

A anvraag 
diercategorie 1) aantal emissie % reductie 2) emissle 

door 
en stalsysteem dieren gram/dier/uur maatregel gram/uur 
kraamzeugen met kunststof/stalen rooster 312 0,013200 4,118 
kraamzeugen met luchtwasser 336 0,002640 0,887 
guste/dragende zeugen met luchtwasser 1978 0,002640 5,222 
gespeende biQQen met luchtwasser 3702 0,001680 6,219 
vleesvarkens/opfokzeugen met 
luchtwasser 481 0,003480 1,674 
dekberen met luchtwasser 2 0,002640 0,005 

0,000000 0,000 
0,000000 0,000 
0,000000 0,000 
0,000000 0,000 
0,000000 0,000 
0,000000 0,000 

totale emissie in gram/uur 18,126 
totale emissie in kg/s 0,00000503 

voertuigcategorie aantal emissie emissie 
uur per gram/uur 4) gram/uur 
etmaal 

3) gemiddeld 
overdag 

vrachtwagen/tractor 3 7,1 0,888 
totale emissie in gram/uur 0,888 
totale emissie in kg/s 0,00000025 

gehele inrichting 
totale emissie in gram/uur I 19,013 
totale emissie in kg/s I 0,00000528 

1) De keuze van de diercategorieen is overgenomen uit "Berekeningsmethode voor de emissie van fijn stot vanuit de landbouw, 
W.J. Chardon en K.W. van der Hoek, Alterra-rapport 682, 2002". Hierdoor Is bij sommige diercategorieen wei onderscheid gemaakt 
tussen stalsystemen en bij andere niet. 

2) In "Opties voor reduclie van fijn stot emlssie uit de veehouderij, A.JA Aarnink en K.W. van der Hoek, RIVM-rapport 289, 2004" 
worden diverse maatregelen genoemd mel daarbij het verwachle % reductie. Waar in de beschrijving van het stalsysteem een 
luchtwasser is vermeld, is deze al verwerkt in de emissie. 
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Bij/age 11/ /mmissieberekening 

Vigerende situatie 

Exlan 

Oit programma is uitsluitend bestemd voor de beperkte immissietoets van emissie-eisen voor MVP stoffen. 
Indien de milieukwaliteitsnorm wordt overschreden, dient het bedrijf een uitgebreide immissietoets uit te 
voeren volgens het Nieuw Nationaal Model 

immissieconcentraties in ... 

lucht: 0.0004907784 (mg/m3) 
(op een afstand van 50 m van de 
schoorsteen) 

water: 0.00117786816 (~g/I) 

bodem: 0.000201219144 (~g/kg) 
streefwaarde bod em is 0,01* mg/kg s.b. 
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benzene 
naam:"--------' 

1790 
wateroplosbaarheid:'-----_ _ --' 
(SOL, mg/I) 

12640 
dampdruk:,--- ----' 
(VP, Pal 

Inherent 
afbreekbaarheid:'---__ ---' 
(BIOOEG) 

Het systeem vult deze waarden automatisch in, op basiS 
van het CAS-nummer. 

0.03 
warmte-inhoud pluim:'----_---' 
(MW) 

Is de warmte-inhoud onbekend? Vul dan 
uittreesnelheid, straal afvoerpijp en temperatuur afgas 
in. 

I 0.058426 
emissie: ,------. 
(vracht. kg/uur) 

4 
schoorsteenhoogte: '--------' 
(m) 

50 
afstand: '-_____ ..J 

(van schoorsteen tot grens bedrijfsterrein, m) 
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Voorgenomen activiteit 

Edan 

Oit programma is uitsluitend bestemd voor de beperkte immissietoets van emissie-eisen voor MVP stoffen. 
Indien de milieukwaliteitsnorm wordt overschreden, dient het bedrijf een uitgebreide immissietoets uit te 
voeren volgens het Nieuw Nationaal Model 

immissieconcentraties in ... 

lucht: 0.0001597092 (mg/m3) 
(op een afstand van 50 m van de 
schoorsteen) 

water: 0.00038330208 (j..Ig/ l) 

bodem: 0.000065480772 (j..Ig/kg) 
streefwaarde bodem is 0,01* mg/kg s.b. 
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benzene 
naam:'--------' 

1790 
wateroplosbaarheid:'--------' 
(SOL, mg/l) 

12640 
dampdruk:'-------' 
(VP, Pal 

Inherent 
afbreekbaarheid:'----- ---' 
(BIOOEG) 

Het systeem vult deze waarden automatisch in, op basis 
van het CAS-nummer. 

0.02 
warmte-inhoud pluim:.- ------' 
(MW) 

Is de warmte-inhoud onbekend? Vul dan 
uittreesnelheid, straal afvoerpijp en temperatuur afgas 
in. 

. . 1 0.019013 J 
em Issie: '-------. 
(vracht, kg/uur) 

schoorsteenhoogte: .1_ 4 _____ -'1 
(m) 

l 50 J 
afstand: "------- ..... 
(van schoorsteen tot grens bedrijfsterrein, m) 
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Bijlage IV Berekening met CAR /I model 

Vi erende situatie 
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Jaaltal 

Meteorologitci1e concitie 

$chalng$factor emissiefaclolen t= PenOnenaulo'$ 

fC Middclzwaar vetkeef 
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Ie Autob",sen 

N02enPM10 I N02 PMl0 I 

Meleorologi$Che condtie 
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Exlan 
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Bij/age V Grenswaarden en p/andrempe/s 

Exlan 

Tabel10. Grenswaarden en plandrempels (Bron: Handleiding CAR II, versie 5.1) 
stot type'norm 2001 2002 2003 2004 2006 2006 2007 2008 2009 2010 

S~ grenswaarde (humaan; 24 uurge- 125 125 125 125 125 125 125 125 125 

middelde dat 3 keer per jaar mag 

worden overschreden in ~glm3) 

N~ grens'r'laarde (hUmaan; uurgemid- 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

delde dat 18 keer per jaar mag 

worden overschreden in ~g/m3) 

piandrempel voor zeer drukke 290 280 270 260 250 240 230 220 210 

verkeerssituaties (uurgemiddelde 

dat 18 keer per jaar mag worden 

overschreden in ~glm3) 

grenswaarde (humaan; 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

jaargemiddelde in J.lglm3
) 

plandrempel Oaargemiddelde in 58 56 54 52 50 48 46 44 42 

IJg/m3
) 

PMla grenswaarde (humaan; 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

jaargemiddelde In J.lg/m3
) 

plandrempel oaargemiddelde In 46 45 43 42 40 

J.lg/m3
) 

grenswaarde (humaan; 24 uurge- 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

middelde dat 35 keer per jaar mag 

worden overschreden in IJg/m3) 

plandrempef (humaan; 24 uurge- 70 65 60 55 50 

middelde dat 35 keer per jaar mag 

worden overschreden in IJgfm3) 

CO grenswaarde (humaan; 98 6 6 6 6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 
percentiel van 8 uurgemiddelden in 
mglm3)1) 

8enzeen grenswaarde (hUmaan; 10 10 10 10 5 5 5 5 5 
jaargemlddelde In ~glm3)~) 

plandrempel Qaargemiddelde in 9 8 7 6 

IJglm
3

) 

8aP grenswaarde (humaan; 1 1 1 1 '1 1 1 1 1 
jaargemiddelde In nglm3) 

1) 98 percentiel van 8 uurgemlddeklen van 3.6 mgJrn' geldt als equivalent van de feltelijke CO grenswaarde (10 Ill9/m' als 8 
uurgemiddelde concentratie. 

125 

200 

200 

40 

40 

40 

50 

3.6 

5 

5 

1 

2) Conform het BlK van juni 2005 dient een gemeente eenmaai in de dne jaar te inventariseren of de jaargemiddelde benzeen 
concentratie 5 ILgtm! overschfijdt. In CAR II versie 5.0 is 5 Jlg/m3 dan ook op genomen als grenswaarde van benzeen vanat 
2005, hoewel deze grenswaarde pas officieel in 2010 van kracht wordt. 
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Bijlage 14 Akoestisch onderzoek 
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Exlan 
Allv/nu, 

AKOESTISCH ONDERZOEK 

Eendenpoel15,Mierlo 

Varkenshouderij Pijnenburg Mierlo VOF 
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INLEIDING 

Edan 

In opdracht van Pijnenburg Mierlo VOF te Mierlo is door Exlan Consultants BV een 
akoestisch onderzoek verricht naar de activiteiten van het te realiseren 
varkenshouderijbedrijf aan de Eendenpoel 15 te Mierlo. 

Dit onderzoek maakt deel uit van de vergunningaanvraag in het kader van de Wet 
milieubeheer. Doel van het onderzoek is het middels een model bepalen van de 
geluidsbelasting ter plaatse van geluidgevoelige bestemmingen en een aantal omliggende 
referentiepunten. De resultaten van deze berekeningen zijn vervolgens getoetst aan de eisen 
van het bevoegde gezag. 

De berekeningen zijn uitgevoerd voor de locatie aan de Eendenpoel 15 te Mierlo, gelegen in 
gemeente Geldrop-Mierlo. Kadastraal bekend bij gemeente Mierlo, sectie K, nr. 127. 
Gegevens m.b.t. de aangevraagde bedrijfssituatie zijn bekend uit informatie van de 
opdrachtgever. Op basis van deze gegevens zijn berekeningen uitgevoerd met het 
computermodel en rekenprogramma Geonoise, versie 5.41. 
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2 BEDRIJFSSITUATIE 

fxlan 

De bedrijfssituatie is bepalend voor de geluidsproductie. De omstandigheden waarop de 
berekeningen betrekking hebben worden beschreven als bedrijfssituatie. Hier wordt 
onderscheid gemaakt tussen de representatieve bedrijfssituatie en de incidentele 
bed rijfssituatie. 

2.1 REPRESENTATIEVE BEDRIJFSSITUATIE 

De immissie van geluid wordt bepaald op basis van een representatieve bedrijfssituatie 
(RBS). De metingen aan de inrichting zijn uitgevoerd bij een representatieve bedrijfssituatie. 
Om een duidelijk beeld te krijgen van de totale geluidsoverdracht (worstcase scenario), 
worden de wekelijkse en (meer-)dagelijkse activiteiten tezamen in een etmaal gemodelleerd. 
De aanvraag in het kader van de Wet milieubeheer en een toelichting door de opdrachtgever 
leverden de voor het opstellen benodigde informatie. De RBS is opgebouwd uit onderstaand 
omschreven activiteiten: 

Aanvoer varkensvoer 
Het model gaat uit van maximaal een maal per week in de dagperiode droogvoer lossen. 
Een bulkvrachtwagen (mobiele bron VW01 (met 2 bewegingen)) lost het droogvoer op een 
locatie binnen de inrichting in de silo's. Het model gaat uit van 2 vrachten met circa 20 
minuten lostijd per locatie (puntbron VS01). 
De vochtrijke bijproducten wordt dagelijks gelost binnen de inrichting. Een bulkvrachtwagen 
(mobiele bron VW02) lost het vochtrijke voer op een locatie binnen de inrichting in de silo's. 
Het model gaat uit van 1 vracht met circa 20 minuten lostijd per locatie (puntbron VS02). 

Afvoer varkens 
In de dagperiode worden de varkens 2 maal per week afgevoerd. Het laden van de varkens 
gebeurt in 2 vrachten middels een vrachtwagen (mobiele bron VW03 (met 2 bewegingen)), 
deze bezoekt de inrichting en laad de varkens op een plaats binnen de inrichting (puntbron 
LV01). Het laden van varkens duurt circa 2 uur per vracht. 

Afvoer spuiwater 
Afvoer van spuiwater vindt circa 2 maal per jaar plaats. Hiervoor bezoekt een vrachtwagen 
van derden in de dagperiode de inrichting (mobiele bron VW06). Het overpompen van het 
spuiwater neemt circa 30 minuten per locatie in beslag (puntbronnen LS01 en LS02). 

Aanvoer zuur 
Maximaal 4 maal per jaar wordt in de dagperiode zuur aangevoerd. Een vrachtwagen 
(mobiele bron VW06) vervangt de multibox t.b.v. zuur binnen de inrichting. Het laden en 
lossen van de multibox (puntbronnen LZ01 en LZ02) neemt per locatie circa 15 minuten in 
beslag. 

Aanvoer diesel 
Aanvoer van diesel vindt circa 2 maal per jaar plaats. Hiervoor bezoekt een tankwagen van 
derden in de dagperiode de inrichting (mobiele bronnen VW07). Het overpompen van de 
diesel neemt circa 15 minuten per locatie in beslag (puntbron AD01 ). 

Ven tila tie 
Bij gebouw 1 vindt gedeeltelijk afzuiging van lucht per afdeling plaats. Dit gedeelte van het 
gebouw beschikt over 5 ventilatoren met een diameter van 0 400 mm (puntbronnen 03 Um 
07). Deze ventilatoren draaien in de dagperiode op 60%, in de avond op 40% en in de nacht 
op 20% van het maxima Ie vermogen. Hierdoor vindt er een reductie van het geproduceerde 
geluid plaats. 

070906 MER 06.07.141 .01 .hv Pijnenburg.doc 158 



Varkenshouderij Pijnenburg Mierlo VOF 
Eendenpoel 15 te Mierlo 

Edan 

Het grootste gedeelte van gebouw 1 wordt centraal afgezogen. De te ventileren lucht wordt 
afgevoerd naar een centraal emissiepunt, welke is voorzien van 2 ventilatoren met een 
diameter van 0 820 mm (puntbronnen 01 en 02). 
Bij gebouw 2 vindt afzuiging van de lucht per afdeling plaats. Gebouw 2 beschikt over 2 
ventilatoren met een diameter van 0 500 mm (puntbronnen 08 en 09). 
Op het bronvermogen van de ventilatoren is een reductie van 3 dB toegepast LV.m. de 
positionering onderin de koker. 

De dieren in gebouw 5 tim 10 worden allen centraal afgezogen. Aile ventilatielucht wordt hier 
afgevoerd naar een centraal emissiepunt, naar een luchtwassysteem. Gebouw 5, 8 en 9 
beschikken elk over een luchtwasser (puntbronnen 10 tim 12) welke is voorzien van 5 
ventilatoren met een diameter van 0 920 mm. Gebouw 6, 7 en 10 beschikken elk over een 
luchtwasser (puntbronnen 13 tim 15), welke is voorzien van 3 ventilatoren met een diameter 
van 0 920 mm. 
Op het bronvermogen van de ventilatoren in het luchtwassysteem is een reductie van 10 dB 
toegepast LV.m. de toepassing van een wasserpakket achter de ventilator, zie voorbeeld in 
onderstaande tabel. 

Freq. [Hz] 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Totaal 

Lp ventilator 920 50,0 62,0 72,0 77,0 74,0 66,0 60,0 53,0 79,9 dB(A) 

10 log [3] 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 

demping waspakket 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Lp 44,8 56,8 66,8 71,8 68,8 60,8 54,8 49,8 74,7 dB(A) 

Bovenstaande berekening is van toepassing op een luchtwasser met 3 ventilatoren. Hierbij 
wordt een totale demping van 5,2 dB bereikt. Bij een luchtwasser met 5 ventilatoren vindt 
een demping plaats van 3 dB. 

Naast het gedeelte in gebouw 1, draaien aile ventilatoren draaien in de dagperiode op 100%, 
in de avond op 80% en in de nacht op 60% van het maxima Ie vermogen. Hierdoor vindt er 
een reductie van het geproduceerde geluid plaats. 

Spoe/p/aats 
Na de afvoer van varkens, wordt de vrachtwagen schoongespoten op de spoelplaats. Bij het 
schoonspuiten van de vrachtwagen wordt gebruik gemaakt van een hoge drukreiniger 
(puntbron H01). Het schoonspuiten van de vrachtwagen vindt plaats in de dagperiode en 
neemt circa 15 minuten per vracht in beslag. 

Personen- en beste/auto's 
Personen- en bestelautobewegingen vinden plaats ten behoeve van bezoekersverkeer en/of 
aanvoer van diversen. Het model gaat uit van 8 bewegingen in de dagperiode, 4 in de 
avondperiode en 2 in de nachtperiode (mobiele bronnen PA01 en BA01). 

Tractor 
Binnen de inrichting vinden er dagelijks bewegingen met een tractor plaats. Het gaat hierbij 
om diverse werkzaamheden. Het model gaat uit van 2 verkeersbewegingen in de dagperiode 
(mobiele bron TR01). 

2.2 DE INCIDENTELE BEDRIJFSSITUATIE 

Naast de activiteiten behorende tot de representatieve bedrijfssituatie zijn er een aantal 
activiteiten welke slechts enkele keren per jaar voorkomen. Gezien de frequentie waarmee 
deze activiteiten plaats vinden (S 12 maal per jaar), kunnen deze bij hand having apart 
beoordeeld worden. Deze incidentele situatie wordt apart berekend. 
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Afvoer drijfmest 

Exlan 
Adv/<ur 

Maximaal 12 maal per jaar wordt in de dagperiode drijfmest afgevoerd. Per dag kunnen dan 
circa 28 vrachten mest worden afgevoerd. De mest wordt op verschillende plaatsen binnen 
de inrichting geladen. Het overpompen van een vracht neemt ten hoogste 15 minuten in 
beslag (puntbronnen LM01 tim LM07). De mest wordt afgevoerd middels vrachtwagens van 
derden (mobiele bronnen VW04 en VW05). 
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3 TOETSINGSKADER EN NORMSTELLING 

fdan 

Door het wijzigen van de milieuvergunning, dient in eerste plaats te worden getoetst aan de 
richtwaarden voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ter plaatse van woningen in 
een landelijke omgeving en aan de grenswaarden voor het maximale geluidsniveau. Mogelijk 
is, na onderzoeklbestuurlijke afweging, de vergunde rechten te raadplegen, welke een ral 
kunnen spelen voor het eventueel toestaan van een hogere waarden. Op dit moment heeft 
de inrichting een geldige milieuvergunning (d.d. 17 oktober 2003). Er wordt in dit onderzoek 
uitgegaan van de richtwaarden voor de desbetreffende woonomgeving zoals aangegeven 
in de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening. 
In de vigerende milieuvergunning zijn de volgende geluidsvoorschriften opgenomen: 

Het geluidsniveau, veroorzaakt door de inrichting aanwezige toestellen en installaties, 
alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en plaatsvindende activiteiten, 
mag ter plaatse van woningen van derden, andere geluidsgevoelige bestemmingen en, voer 
zover binnen een afstand van 50 m van de inrichting geen woningen van derden of andere 
geluidsgevoelige bestemmingen aanwezig zijn, op enig punt op 50 m van de inrichting niet 
meer bedragen dan: 

40 dB(A) gedurende de dagperiode tussen 07.00 uur en 19.00 uur; 
35 dB(A) gedurende de avondperiode tussen 19.00 uur en 23.00 uur; 
30 dB(A) gedurende de nachtperiode tussen 23.00 uur en 07.00 uur. 

Het piekgeluidsniveau LAmax veroorzaakt door de inrichting, gemeten in meterstand "fast", 
mag nabij gevels van woningen, niet meer bedragen dan: 

70 dB(A) gedurende de dagperiode tussen 07.00 uur en 19.00 uur; 
65 dB(A) gedurende de avondperiode tussen 19.00 uur en 23.00 uur; 
60 dB(A) gedurende de nachtperiode tussen 23.00 uur en 07.00 uur. 

3.1 TOETSING GRENSWAARDEN 

De berekeningen worden in dit onderzoek uitgevoerd op basis van de richtwaarde van het 
omgevingsgeluid aan de hand van de Handreiking Industrielawaai en de door de gemeente 
gestelde grenswaarde van: 

40 dB(A) gedurende de dagperiode tussen 07.00 uur en 19.00 uur; 
35 dB(A) gedurende de avondperiode tussen 19.00 uur en 23.00 uur; 
30 dB(A) gedurende de nachtperiode tussen 23.00 uur en 07.00 uur. 

De toetsing van het piekgeluidsniveau zal eveneens plaatsvinden op basis van de 
richtwaarde van het omgevingsgeluid aan de hand van de Handreiking Industrielawaai en de 
door de gemeente gestelde grenswaarde van 70 dB(A) etmaalwaarde. 

De hoogte van de ontvangerpunten is gehanteerd conform de genoemde Handreiking, te 
weten 1,5 meter boven het maaiveld in de dagperiode en 5 meter boven het maaiveld in de 
avond- en nachtperiode. 
De geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de open bare weg (indirecte hinder) zal 
getoetst worden aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) uit de circulaire van het 
Ministerie van VROM. 
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4 AKOESTISCHE MODELLERING 

Exlan 

De equivalente en maximale immissieniveaus ter plaatse van de berekeningspunten zijn 
middels een opgesteld model berekend. Hierbij is gebruik gemaakt van het rekenprogramma 
'Geonoise', versie 5.41. Dit computersimulatiemodel is gebaseerd op de rekenmethodiek 
volgens de 'Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai' (HMRI, 1999). Voor de 
berekening van de geluidsoverdracht is methode 11.8 toegepast. 

De bronvermogens en andere akoestisch relevante informatie met betrekking tot de 
geluidsbronnen zijn in het model ingevoerd. Daarnaast zijn de gebouwen en bodemgebieden 
die van invloed zijn op de overdracht ingevoerd. Vervolgens zijn middels het 
rekenprogramma voor de dag-, avond- en nachtperiode de geluidsimmissies berekend voor 
een aantal woningen in de directe omgeving van het bedrijf. Tevens zijn in aile 
windrichtingen op een afstand van circa 50 meter van de inrichtingsgrens referentiepunten 
gelegd (zie Figuur I). De rekenhoogte van de referentiepunten wordt het gehele etmaal op 5 
meter + maaiveld gesteld, aangezien in de nachtperiode deze hoogte het meest gevoelige 
resultaat bereikt. Op deze punten wordt de optredende geluidsniveaus berekend. Op deze 
punten vindt geen toetsing plaats. 

4.1 MODELLERING 

De geluidsbronnen behorende tot de inrichting worden in het rekenprogramma ingevoerd als 
puntbron. De ventilatoren en de activiteiten van de representatieve bedrijfssituatie, het laden 
van dieren en het lossen van veevoer, zijn als puntbron (stationaire bronnen) ingevoerd. 

De vervoersbewegingen zijn binnen het model als mobiele bron ingevoerd en zijn 
gemodelleerd met een reeks puntbronnen die gelijkmatig verdeeld zijn over de rijroute. Met 
het modelleren is uitgegaan dat aile rijbewegingen worden uitgevoerd met een gemiddelde 
snelheid van 10 km/uur. De onderlinge afstand van de reeks puntbronnen op de rijlijn is op 
10 meter gesteld. 

Uit het aantal verkeersbewegingen, de duur van de beoordelingsperiode, de gemiddelde 
snelheid van de voertuigen, de routelengte en het aantal vervangende puntbronnen wordt de 
bedrijfscorrectieduur (Cb) berekend volgens de formule: 

I x n 
Cb = -10 log -v-x-r-x-N-

Hierin: 
n 
v 
T 
N 

= routelengte in m 
= aantal verkeersbewegingen 
= snelheid voertuig in m/sec 
= tijd beoordelingsperiode in sec 
= aantal puntbronnen 

4.2 BRONVERMOGENS 

In onderstaande tabel zijn de toegepaste bronvermogens, afkomstig van kennis en 
literatuurgegevens vermeld: 
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• Tabel11: toegepaste bronvermogens 

Omschrijving bronnen 

Ventilator 0400 mm* 
Ventilator 0 500 mm* 
Ventilator 0 820 mm* 
Ventilator 0 920 mm** 
Tractor 
Personenauto 
Bestelauto 
Vrachtwagen 
Afvoer kadavers 
Laden varkens 
Laden drijfmest (incidenteel) 
Lossen voer 
Hoge drukreiniger (spoelplaats) 
Overpompen spuiwater 
Omwisselen multibox zuur 
Aanvoer diesel 

Lw 
dB(A) 

73 
74 
75 
75 
113 
91 
92 
102 
103 
98 
106 
104 
97 
103 
105 
103 

Lmax 
dB(A) 

96 
98 
109 

110 

107 
111 
106 

*) Op het bronvermogen is een reductie van 3 dB toegepast Lv.m. de positionering onderin de koker. 

Exlan 

**) Op het bronvermogen is een reductie van 10 dB toegepast Lv.m. de toepassing van wasserpakket achter de ventilatoren. 
Met het toepassen van luchtwassers wordt een demping van 10 dB(A) bereikt, zoals bij metingen in vergelijkbare situaties is 
vastgesteld. 

4.3 BODEMGEBIEDEN EN OBJECTEN 

In het model zijn harde en zachte bodemgebieden ingevoerd conform de aangeleverde 
tekeningen. Aangezien het merendeel van het betreffende oppervlak zachte delen betreft 
(grasland/bouwland) gaat het model uit van een standaard bodemfactor van 1 dB. De 
erfverharding en wegen zijn als akoestisch hard gemodelleerd met een bodemfactor 0 dB. 

De voor het model relevante objecten op het erf en in de directe omgeving zijn ingevoerd 
met de reele hoogte. 
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5 REKENRESULTATEN 

5.1 REPRESENTATIEVE BEDRIJFSSITUATIE 

Exlan 

In onderstaande tabel 2 zijn de berekende geluidsniveaus (Iangtijdgemiddelde) op de 
beoordelingspunten als gevolg van de representatieve bedrijfssituatie weergegeven. De 
gedetailleerde berekeningsresultaten zijn opgenomen in bijlage III. 

• Tabel12: resultaten berekening langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LA,eq) in dB(A) 

Identificatie Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li 
01 A Hogtsedijk 10 1,50 27,6 14,7 13,4 27,6 67,6 
01 _8 Hogtsedijk 10 5,00 29,0 17,0 15,7 29,0 68,4 
02 A Eendenpoel 14 1,50 20,6 14,9 13,2 23,2 60,1 
02 8 Eendenpoel 14 5,00 20,6 15,0 13,2 23,2 59,8 
03_A Eendenpoel 16 1,50 36,0 29,4 27,7 37,7 76,4 
03 8 Eendenpoel 16 5,00 39,1 31,6 29,6 39,6 77,5 
04_A Controlepunt noord 5,00 43,1 28,7 27,5 43,1 78,5 
05_A Controlepunt oost 5,00 43,9 27,7 26,3 43,9 76,7 
06 A Controlepunt zuid 5,00 29,1 22,6 20,4 30,4 67,0 
07 A Controlepunt west 5,00 35,6 21,1 19,8 35,6 74,6 

5.2 MAXIMALE GELUIDSNIVEAUS 

In onderstaande tabel 3 zijn de berekende maximale geluidsniveaus als gevolg van de 
maatgevende piekbronnen weergegeven. De gedetailleerde berekeningsresultaten zijn 
opgenomen in bijlage III. 

• Tabel13: resultaten berekening maximaal geluidsniveau La. max in dB(A) 

Identificatie Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht 
01 _A Hogtsedijk 10 1,50 46,8 9,3 9,3 
01 8 Hogtsedijk 10 5,00 48,4 12,1 12,1 
02_A Eendenpoel 14 1,50 45,5 30,3 30,3 
02_8 Eendenpoel 14 5,00 46,7 30,4 30,4 
03_A Eendenpoel 16 1,50 64,1 43,5 43,5 
03 8 Eendenpoel 16 5,00 67,9 47,4 47,4 
04_A Referentiepunt noord 5,00 64,2 25,9 25,9 
05_A Referentiepunt oost 5,00 60,7 30,3 30,3 
06_A Referentiepunt zuid 5,00 56,4 41,1 41,1 
07 A Referentiepunt west 5,00 61,1 18,6 18,6 

5.3 INCIDENTELE BEDRIJFSSITUATIE 

In onderstaande tabel 4 zijn de berekende geluidsniveaus (Iangtijdgemiddelde) op de 
beoordelingspunten als gevolg van de incidentele bedrijfssituatie weergegeven. De 
gedetailleerde berekeningsresultaten zijn opgenomen in bijlage III. 
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• Tabel14: resultaten berekening LA, eq in dB(A) 

Identificatie 
01 _A 
01_B 
02 A 
02_B 
03 A 
03 B 
04_A 
05 A 
06_A 
07 A 

Omschrijving 
Hogtsedijk 10 
Hogtsedijk 10 
Eendenpoel 14 
Eendenpoel 14 
Eendenpoel 16 
Eendenpoel 16 
Referentiepunt noord 
Referentiepunt oost 
Referentiepunt zuid 
Referentiepunt west 

5.4 IINDIRECTE HINDER 

Hoogle 
1,50 
5,00 
1,50 
5,00 
1,50 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 

Exlan 

Dag Avond Nachl 
28,4 
29,6 
24,5 
24,9 
46,9 
50,5 
43,1 
41,1 
36,0 
43,0 

De beoordeling van de geluidsbelasting veroorzaakt door het inrichtingsgebonden verkeer op 
de openbare weg, in het geval dit direct verband heeft met de aan- en afvoerbewegingen 
voor de inrichting gelegen aan de Eendenpoel 15 te Mierlo, vindt plaats op de wijze bij 
verkeerslawaai gebruikelijk is, met een voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde. 

De inrichting ontsluit zich richting zuidwesten van de Eendenpoel. Met het model is er 
uitgegaan dat al het verkeer de woningen Eendenpoel 14 en 16 passeert en ontsluit via de 
doorgaande weg Bekelaar richting de A270/A67. 

Met de berekening is uitgegaan dat al het verkeer met een gemiddelde snelheid van 50 
km/uur de woning passeren, met uitzondering van landbouwvoertuigen welke met een 
gemiddelde snelheid van 30 km/uur passeren. 
Daarnaast wordt uitgegaan van wegdektype 1: weg door open terrein, incidenteel gebouwen 
of bomen binnen een straal van 100 meter. 

Afvoer kadavers 
De kadavers worden op afroep afgevoerd. Gemiddeld is dit maximaal €len maal per week in 
de dagperiode. De kadavers worden bij de openbare weg, aan de inrichtingsgrens 
aangeboden. Het laden van de kadavers duurt per keer ca 5 minuten (puntbron AK01). 
Omdat de vrachtwagen de inrichting niet betreedt, wordt de afvoer van kadavers gerekend 
onder indirecte hinder. 

In onderstaande tabel zijn de equivalente geluidsniveaus, als gevolg van de 
verkeersaantrekkende werking van de inrichting weergegeven. De gedetailleerde 
berekeningsresultaten zijn opgenomen in bijlage III. 

• Tabel15: resultaten berekening indirecte hinder LA, eq in dB(A) 

Identificatie Omschrijving Hoogte Dag Avond Nachl 
02 A Eendenpoel 14 1,50 32,5 19,0 13,0 
02_B Eendenpoel 14 5,00 34,9 21,7 15,6 
03 A Eendenpoel 16 1,50 39,8 11,4 5,3 
03 B Eendenpoel 16 5,00 41,5 15,1 9,1 
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6 BEOORDELING EN CONCLUSIES 

Exlan 

Op basis van de uitgevoerde berekeningen en bijbehorende resultaten kunnen onderstaande 
conclusies worden getrokken: 

Het langtijdgemiddelde geluidniveau voldoet op de berekeningspunten aan de 
toetsingswaarden. Ter plaatse van het meest gevoelige berekeningspunt Eendenpoel 16 
bedraagt het langtijdgemiddelde geluidsniveau in de dagperiode resp. ten hoogste 36,0 
d8(A) op 1,5 meter hoogte en 39,1 d8(A) op 5 meter hoogte. Hiermee wordt de 
toetsingswaarde van 40 d8(A) niet overschreden. Tevens worden de toetsingswaarden in 
de avond- en nachtperiode van 35 d8(A) en 30 d8(A) niet overschreden; 

De berekeningen zijn bij een 'worst-case situatie' uitgevoerd, het is de verwachting dat 
het geluidsdrukniveau in de praktijk lager zalliggen; 

Het maximale geluidsdrukniveau ter plaatse van de Eendenpoel 16 voldoet aan de 
grenswaarde van 50 d8(A) etmaal. Ter plaatse van de rekenpunten bedraagt het 
maximale geluidsniveau ten hoogste 67,9 d8(A); 

Het hoogst equivalente geluidsniveau bij omliggende woningen ten gevolge van de 
verkeersaantrekkende werking van de inrichting treedt op bij Eendenpoel 14 en 16 en 
bedraagt ten hoogste 41,5 d8(A) en voldoet hiermee aan de voorkeursgrenswaarde van 
50 d8(A); 

- Ter plaatse van de omliggende referentiepunten in de windrichtingen noord en oost van 
de inrichting, vindt er overschrijding plaats van het langtijdgemiddelde 
beoordelingsniveau. De overschrijdingen worden voornamelijk veroorzaakt door de aan
en afvoer van vrachtwagens en het laden en lossen van materieel. Echter wordt aan 
deze referentiepunten niet getoetst; 

Kijkend naar de resultaten komend uit dit onderzoek, kan geconcludeerd worden dat een 
vergunning op basis van deze gegevens kan worden verleend. De inrichting voldoet aan de, 
in dit onderzoek, gestelde geluidsvoorschriften. 
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o Top2l'iraster 

• Figuur 1.1. Topografische ligging onderzoekslocatie 
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• Figuur 1.2. Luchtfoto onderzoekslocalle 
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• Figuur 1.3. Situatietekening onderzoekslocatie 
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Bijlage III: Rekenresultaten 

111.1 RESUL TATEN LANGETIJDGEMIDDELD GELUIDSNIVEAU RBS 

111.2 RESULTATEN LANGETIJDGEMIDDELD GELUIDSNIVEAU ISS 
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111.3 RESULTATEN LANGETIJDGEMIDDELD GELUIDSNIVEAU INDIRECTE HINDER 

111.4 RESUL TATEN LA,MAX 

111.5 DEELBIJDRAGEN GELUIDSBRONNEN RBS 

111.6 KAARTEN GELUIDSCONTOUREN 
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Akoc~:I&ch oo~arzO$t 
Vckensr.OCde.r!, 1'~~ III ria 'IOf 

K:I'If/ill : )(t,., 'Ii'p~ tOO? - l 1 n41"P'O-11 lJ, ~' ~ rl0 .. ?!.jC.iMUtlJ Hloda WP 
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Aka •• tisch onderzoe~ 
V.rl:en~houderlj 1'1~net'.w.rg lIierlo VOF 

Ko<h I lUA "fit 20<>7 - 1 __ 1 U. H1erlo - fljnenhur'1 Hierlo VOl!' 
!H]d:--.. ;e "loln Orocp NtiS cp on.lv4l1Q'erpunt O'l_A - Koqtacciijk 1'0 
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VII01 
Y1I02 
VIlD? 
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WOf 
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&1\01 
'tIlO' 
VSOl 
VSOZ 

lIIJOl 
LVOl 
kjI1 
11501 
UO:! 

LZOl 
U02 
OJ 
04 
05 

06 
07 ., 
09 
10 

11 
12 
13 
14 
15 

01 
0% 

Vuc:b:-W'-; 'H\ 
\'uch.t..a. ;_f'I 
'l:.c.ht~ lJ tn 
V:,.dI.::-•• ;t~ 
VndltliUtA 

per&onanau~ 
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TUC"tot 
VI.IU.n :dlo'~ 
val!"" .nD'. 
AaIlVHt flUMl 
At90er nrt4lJ1i; 
1koy • .uW<,.l.1\I~r 
ev.r~ tpUlw.t-eE 
ovcrpo%peD QUiil .. t.~ 
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,."tUno.l)ooI(I(J 
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',0 
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Akoeotisch ondar~k 
Va:kel\allOudilrlj ~ljneriburq Hi~~~O VUF 

1I<l<Hl: !Ell. .. pt 20~7 - EeN!enpoel 15, IUlna - PLjnenll<lrg JUulo VOl' 
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\0102 Vn-:.b : wdC'l-!1 0,7 3,' 
YIIQ7 Yu <!l<',,"IOl'. 0,1 11,6 
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VII.' Yncht.w.q ... 0,1 to.l 
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.3 V""tUotor !)O~Q ,,~ -s .• ·',f -1~t6 
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0' V.ntlUtor 0-'0.0 l.2 0,0 "l,t -4,. 
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Btl aoge clrukc-e!'D.1CJer 0.1 -3,1 -lA' H.i 4. , 

LS OI G'Vu'~Oi 'p!J!Jt6t:l!r ,.S 4.1 •• 1 2Z .. ' '.1 
UQ:l Q1J.~11 lIpUiltlOte.r •• $ 1.0 1 •• 21 .. ' .,7 

uOl Gpl_,,, •• u.~ten oalU_ 1,' J. J 1.1 2', , 4.6 
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0' V .. uutor ""400 3.2 -6,4 -,,2 -U.2 -1,2 0,' ',2 
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Alrouti.ch ondeuoek 
Varkellshou<for1j Pl.j_nbu<CJ 1Ci,.r1o YO=' 

IIod.11 MER .ep.t 2007 - h~c.l 15, iU..t%lo ... Pll"eJat)UtlJ .Ml.r14 va,. 
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Exlan 

Exlan Consult:.ants 8V 
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VIIOl V:"4C:ht..~~1 i1! _r:. 0,1 ',1 ',1 H.D ~ , 1 

W02 \' C"~'!htw.l,;.:\ 0.7 2.7 1,7 H;' 4.1 
VlIOf t;r.ch~"r:I 0.1 4.0 l,a 4S.0 4.1 
WOl V: l.ch~..n 0.1 7,0 l,lI 4SJ1,O 4,1 
111104 VuCLtw.,a.." 0,7 12.2 11,2 53 .. T 3 •• 

1'1.01 t~:" JOr.'!n"!;~ 4,1 1,1 6,1 0.1 11.7 40,' 3 •• 
.111.01 Bt.:Ital.A",.:o D,l 0.2 '0 • .2 n.!I 1,8 
n01 ":, :-li,.:' ,: or 0,1 n,' n ·,9 S~,' 4.1 
""01 \'"UIU.911 51 o ' .J: 0.7 14'16 10,1 21.0' 4.1 
Y!OZ VUll1i:l:. . Iioo · ... 0,1 4.5 4.5 24.' 4,1 

IINl ~Inve .. = d l ,.,.t 0,1 0,1 t,l 11.0 ',2 
LVOI A!WS":' ..,c!ce:u 0, , ',J 7,3 n,) 4,1 
HCl ii~. d l:"tt!c:tltc 'Ie: O,? -5 •• -5, .. 12,' .,1 
1$D1 O\'H~"~ , s:=:t.vl eu O,! .,.1 4.1 21.1 4,2 
1$02 ove~n JiiQl~tln' 0,5 3.8 3,11 21,' ',J 

LIDI Ophd. In .T'&:; ttch a\l!:lbo1 1,S .. ~ .,0 :U,Ji '.1 
LIO. C:p~, .. n1n •• .t:!:t-t':.~:t. :deiboX.: 1,5 6,5 1,5 1',. ... " ~ 
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OS \1f1 :". t Ua:.o r o--tOll 3,2 -4,~ -',3 ·',3 0.1 1,3 3,1 
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Qt ~: .. :.t !.1.to: t)..SO!) 5.1 10, • 9 •• '.f 1I.e 14,1 1.' 
09 Ve;1t1l.a:.o= [)-oSOO !,l 10" " , .,~ l.!,i 1' •• 3 3.3 
10 Vent !.oto; Li' o-7~O f.O 6.1 5,2 3,9 U.!I 9.1 1 •• 

11 V4ntUltD : L? ,,"UO !.Q -3.1 -4,1 -5,3 ~,7 O.~ l,f 
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02 Vt:lltll1ll:cr' 0-120 .. ~ -0.'" -1. , -3,1 1,9 2.1 ),6 -------_.------_ .... -------------------_. ------..----------.----~---- - .---.. --------

lS,O 23,2 

Geonob .. VS. 41 06-0.9-%007 li:5G:26 
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Varkenshouderij Pijnenburg Mierlo VOF 
Eendenpoel15 Ie Mierlo 

I\l<outhch ondoorzoek 
Varkenallcuduij P1jnenburq Hlado vo, 

Hodlll.: ~ upc 200'7 .. E.endanpoel 15,. NlerLo - Pij.nenbu["9 Hi.rlo vor 
Bljdr-avs: "'an (;.:o_p. RaJ op oot"t.l\;'erpUet Ol_A .. &tedenpcel 1& 
I.t~ett.od. rnl!11Jt .. delavaal - IW Pedodl ~ JUl. per1oc1ell 

74 OIIadIdl YI"'1 .ooqte 

Exlan 

£xlan Conagltant~ BV 

0&9 l\voruI Neat Etual L1 a. .---------_ ...... -. __ .--_ .. _---_ ... ..... ----*--------.... --- ...... _._.--..... --.... - ...... --,--... --.--.. ----~-----.---_1 
'/ r . dltvAoell O. , 2&,8 25.' 64.' 2.1 

,"2 V~.~tvaq.n. 0.1 a4J 0 ~·t-o 54,S 2,' 
V11117 Vn~OI.q.n a.1 2.(,3 24,3 ".0 2.' _3 vn.mO'I~.n a, , 21,3 21',] 011.0 2.' -, ~Frlcbt:Wi.~.a O. , 24." 24,1 15,3 2,9 

PlIOl P.:,:oMnauto a. , 16.6 19.6 13,6 21,' 52,9 ~.l _1 
hnehuto 0,1 12,1 12,' $3,1 3.0 

TROI t'u.c.tOI' 0,7 2~.1 281,1 73,3 3,. 
V5<)1 Vulltn dlo ' • 0,1 11,0 U,O 3.1.2 3,' 
VH2 f/uU.vn litot. 0, , IS.8 n.! 3:5,0 3.9 

1oD01 Mn~o.r dlil-OlI'l I,' '.1 1,1 21.' 4,2 
LVOl A!~t: var«n. 0.1 16,5 1',5 ~,.,5 ..2 
Rot lfo;t drukTCTI!ga.: 0, , 6,0 I,D 2~..-O •• 2 
LSDI ovatpo:q;.ln .pw._v~t6J' o.~ 11,3- 11, l l5-~4 I, ] 
LSD. OONrpoe,tn. ..,a,w&t,r O,S 14,' u,. ll,' "~ 
£~Ol Opl~_.htee-r.a.t.teD aultlbo.x l,~ It.' U,I ",(1 t.] 
LZOZ Cpl"'*""-notton ... lt1box l,~ 16,0 19.0 3.,.' '.0 
OJ Ventilator 0-.00 3.2 p,g '.1 S,I IS.1 14," ~.5 
Of Vontn.tor l>-UO 1,Z 10,. 9.1 f,O 15,0 lS,. 2,] 
n Vct1Utor DoICW 3,2 10.,' '.2 •• 2 1.,% l~,l 2.1 

06 V4nt11uGr o-~OO 3,2 11 •• g" '.1 11.7 n.s 1.9 
01 V.lIt:.! lAter 0-.. 00 3,2 11.7 9,9 '.9 1'_' 150,5 1.6 
08 V4nt lhtor 0--'00 5,1 25.5 24,! 2],] 33.3 26-,2 0.1 
09 VotnOhtot 0-500 ~.1 ;Ui,' 25 .. 1 24,4 34.4 2.1,0 0.3 
10 V.nt.1bt-01:' U p.o., 0 ',0 9.0 '.0 5.' 1$,1 10,.5 2,' 

11 V-entH.atot' tp 0:;'10 s,u 6,' ~f4 1,2 !t,2 t,' ~.l 
12 tJ.nt1htor 14 DJ)JO 5,0 7.' '.0 5,' 15, ,. 11.3 3,f 
13 V"Mlla.tor tP 0..20 5.0 -3.5 '4.4 -5;1 '.3 0.0 l.S 
14 Ventliitor t.e 0-120 1,1 13.2 12.2 10;' 20,9 15,0 2,9 
15 V<l\ui&to: LP [)o~20 4,7 1,' 0.1 -Q,4 ',f f. , Z.f 

01 V,,,tJ.lJ.w:- 1)9120 .,0 14.4 H •• 13,2 23,2 1',-5 3.1 
02 V • .nt-llitor Dzo81f '.0 14,. 13,4 12.2 22,2 11,. 3.1 .. -....... _-_ .. _---_ .. . .. _--... . _,., ... _ ... -...... _-----------------_.----------- - --~---.-~------... --.--.--.. - .... -
Tot.len 

Alle gl:tocm.dl! dB-vaardeflll 111ft A-9~1D 

-------- -

_189 V5.41 
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Varkenshouderij Pijnenburg Mierlo VOF 
Eendenpoel 15 te Mierlo 

AlcQut1.ch on<ien""k 
YarkeMhouderij Pljn~u~q Klerlo VOE 

Hca.l; MDt •• pt 1001 - Etrus"'.poel lS. ;tler-l0 - Pij,nlr.burq tl1ulo YOf 
eljdn.q~ ~':1 G~IIP '!\!$ O'P oatoJanlJ!lrpunt 01_" .. E-endenpot'l l.Ii 
aeltmm.'!t.bode Indaltrj,a1.aMlAi - ILl Periodtu All. p.!'iodln. 

lei ~chr: "';!r.9 RoogU 

Exlan 

Exl .. ., Consultant> BV 

!lag A'IGIld Racbt ~"""~ 1.1 e. 
~---~---- .... .. -- .. -.. --.. -.. - ... ----.-,-.. ----- ----.. - ..... ---... -... _ ... -------_._------.... ...-..-------- .. -_ .. _-_ ... --... _---------
WClI y.c .. ~t.v.9Ift 0, ' 29.9 ag,g 65 •• 0.4 
VIIOl Yrtc:l1t.lfD91m 0, 7 11.0 n.c is,. 0,1 
WQ7 Y:!"schttragt.'l ~,l i',5 27,5 ",1 0,_ 
'<IiOJ vraehatacaen. 0.7 lao s ;)0,. n.o 0.7 
VilOS YnetLtllS96n 0.7 2'1.' a.1-~ ·' 66,.3 0.6 

fAOI r.UCor..:-:.)~to 0.7 20.J 23.3 17,.3 aa.l .53 .. 8 D.l 
1IM1 'luulI.t. w D.7 15.' U.S $6,.15 D.l 
1'1\01 Tr.~ 0; 0.7 It.' »., 1-4,6 1.: 
'1501 Voller. !lila' e 0.7 .0.' 20.~ lS.1 2.2 
VSOI YunOll al1o" 0.7 la~2 18,2 15."" 2.1 

MOl AAnVO!lt cl1 ••• 1 0.7 g,~ t.a 29.3 3.~ 
LVOl Af'vaer varlc.n.8 0,1 21,5 2.1.5 31.3 l.O 
HOI Il0\l0 4.~1<t"01ni~r 0.1 t.! t.5 24.2 Z.g 
1..01 ov.IP-OIqil .... ~pu.1.wat.r G.! 21.6 21,1 31,S 3,1 
1.$02 ClY.4!.qU:aP4G apuJ. ... te? 0 •. 5 11,., 11.' ~.J l,' 

Un! OpladOll'IIUtzottOll DllIUbox 1.5 11 •• 1'1.' 31,,' 3,5 
nOl Qpla6et./c.Hrl.ttMl DUlt~x 1,3 23,2 2), 2 (2#1 2.1 
III Ventllatc.E p.aoo ·3.1 l~.O 11.2 14.2 2.. , 2. 21,8 0.6 
04 !ter;.~i.h.to'l' P=:400 3.2 !t.5 17.7 U.,1 24,T 22,0 0.] 
05 V~t11.t:oc 0-400 3.2 l~" 1 1?~ 14.9 2~ .• t 21#9 D.D 

06 V .. tU.t .... 1>400 3.2 te.6 10.9 11,9 23,9 20 .. 9 0.0 
01 V~ntila.~or 1)00400 l,2 17.1 1',9 1% •• 22,t 19.P 0.0 
~ VCA:.11a.tor p..!Or;) , 5.1 2,",4 2S.~4 2e,1 3",2' :',.4 0.0 
09 V.n,Ulttoz 0-500 5.1 27.1 2' .. 2 14,t 3 •• 9 27" t o.n 
10 V.nt1~tD~ U D&91(l ' .,0 12#& 11.8 10, • 21t,6 14.3 1,' 
U V~l\l:U.tu LP 1>-920 5.0 lOt' 9,8 t •• 1',1 U,O 2.2 
!2 Ventil. tor LI' 1)0920 5,,0' U.5 12,5 11.1 21.J Ii,1 ••• 13 Ventila.tor Lt ~'20 '$,0 0,3 -0.' -1, , •• 1 l.O Z.1 
14 V ... tU.tor lot' c-no 4.7 1-t~ " 17,4 115,2 2':,.2 20,0 1,1 
U VentUa.tor l.P 1>-92[) 4.7 6.1 J.5 t.l SA.' '.3 1.a 
O~ V~tU.toz: 0-82C '.0 U.S ~1. ~ 16.3 2'. 3 20,4 I.. a 
02 v""eU.to< l)-S20 t.O 18,i 11,115 16,J 25,) 20,4 t.S 
-----------~~---------- ------.. ------- .. ,..---------.. ---------------------- ---
%ult:n. 39. 1 31 .. 1 a .• 3 •• 4 H.5 

All, ~O:o.cocI' U-"",afl$tn :.1jft "-~wG4.n 

06-09-2007 l~;,SO,41 
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Varkenshouderij Pijnenburg Mierlo VOF 
Eendenpoel 15 te Mierlo 

Akoestl.c!l ~nduzo.k 
YarkMlshoudorlj Pij nonbur9 Kl .. rlo '10. 

lIockl: 1Qc~ •• ~. ~~, - "1>11"'\'0.1 1$, mulo - Pljn.nburq 1ILo~1" VOF 
!l! 1,dn t van Ql'oep e5 op DlltVeJllJ.'I[lJUnt. 04_" .... Coqtro.l.epunt nCION. 
~c:~~e Induae:de14wa,d ... II., !'e:-!.9de1 All. pariodsn 

id Qa.odu:ljviJ>g XO~t. 

Exlan 

£x1an eonlult.lnt2 !IV 

D.g Avelld .&cht ttIMai U c.. _ _ ___ _______ ~_ .. _ .... __ .o._ .. _._ .. _ .. .. ~_~ _ . ___________ ' . .. _ ... ..... _ __ ... __ ,._ • • _ .. __ • __ • _______ __ ~ _______ ... _ _ _ 

VIIOl V~.da.bt~ 0,7 11,0. l'fO !.fI,& l,f 
wo2 Vracb.twJ.;en. 6,7 12.' 12. 'f S.(t1J ),~ 

W07 Vrad::~gen 0,7 24,0 24.0 6it"3 1,_ 
'IlIOJ Vnd:atw&pn 0,1 25,7 21.1 ",2 1,1 
VII06 V~JlUtaO'tn 0,7 %4.1 24,3 6.,1 2,1 

UOI i'.t",,~Ma-::o 6,7 -I •• 1.6· .. 4,..- ,., 3S.' J.9 
IIMl S •. ,n.ta.uto 0,7 -4, Ii -4" 31,2 J, ' 
nOl "::A!:~ or 0.7 34,' ~., , 11,7 .. ~ 
VlIOt · .. ·~l1.n •. .11.0 1• 9, 7 12.~ 12,3 21,1 1, ' 
VB02 Yr) l hn,," 100 1 0 0,1 11," 11,. lO.2 3,4 

M91 ~,,"r 4L.Hl ',7 :>0,0 30.0 ,U,. '.0 
~VOI Mvo.t yu.II:lIn. O. , )4',. 34\ ' U.4 3. 1 
JlOt flo98 ¢CU;krlllnLyQE' D.7 25.2 2~,Z U.1 3.1 
L'tJl onrpQllpea .:rpub •• ter- 0.5 30, , la, C 47,4 3.1 
~S~2 OfttJl'OllifeD tpu.1v.u·,r 0,$ 3'.2 3ft Z: ~Z,l 2.1 

~ZOl Opl.adan.fr.eenetr:en 1lU1Ubox t,~ lf,l 3', 1 5f,6 1, .,. 
1oi02 Qpl"""'neen.tten _1 til;o>c I,> 32,3 32,3 ~1,,9 2,1 
9J Vtnuator »-400 l,2 -0,9 -2, 1 -s,. ., •• J &.2 2.9 
04 VlIntllator t:=400 ].2 3.2 1.5 -1,5 I,' e,4 2,t 
o. Yeru:lluo.E I)Ia400 ),2 ~.2 1,4 -1,' t,' t,4 3,0 

06 Ventila.tQ"r ~400 ),2 3.P 2,. -<>,~ 9,2 .,2 1.0 
M Ventilator ~OO 1.2 4.' 1.1 0.1 10,1 10,2 ],J 

0. Vtnt11atct ~~O $,1 1,5,5 14,5 l.1.3 2:3,3 11.0 2,5 
OJ VU\t.U.tor 0-500 5,1 1$,2 1",2 lJ,O 23.0 11,8 2,1 
10 ventihtar II P::tlO '.0 8, 2 1,2 5.0 16,0 '.1 0,9 

n V ,t:: l h l.a r LP I> l O S,U 19,L n •• 16,11' ~f" 2',0 Q,~ 

12 VfJlt ll ... · ol: l.P' 0-92.0 5.0 H,~ 4:5,0 2~,' 3.3,7 26,1 0,2 
IJ von .. U .. • r Ll' 1>120 5,0 .. ,, !I 24.' 2l.1 13, , 25.,5- 0,. 
14 VtnUl_t ar 1.2 tl- i lO to 7 .i., 5,' 0,1 1 ... ,3 ',5 1.' 
H Vt :-.-: Lh,:-o r- LP 0t-lI.:20 .,7 " l 5.: J, • 1),' _.3 2.2 

qJ V.nct! 1 to: c-UO 4.0 , . t 5.4 '.2 14,2 ',5 2,1 
Q2 ., U hlor C-UQ I.G " , $,t I.~ 14.l '.6 2,1 ___ • _ _ ........ _ .. __ ______ ___ ~ ____ .. _. _ _ ______ , _ _ _ ... ___ ... ___ A~ _________ _ • _______ _ ~ _____________ .. 

TCtdll!:l\ 41,1 41.1 

All. lJ'.tObnd8 'CII-vucllan z1.3n A~90n 

lO<Ionob .. VS.41 
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Varkenshouderij Pijnenburg Mierlo VOF 
Eendenpoel 15 Ie Mierlo 

Akoutisch onderzoeK 
Vark .. nshouclulj l?ljnenburq Hi""lo ,,.OF 

)(a4el; ~ leFt WQ'T - EUl~npo.l 1!.: 111."1:10 - 'ljnenburg- Ml.rlo vor 
Bijdra!le van Cirbep us: Op oct ...... IIJUptmt OS_A - .control.punt oott: 
A.lt.tI:l.UtccU I.D.d.Wltri@:b:vBaU - rt.z hdod.l; Allt pel: l.a~u 

Id 0I!~h't'11"ln~ II~U 

Exlan 

£"1.,, Con.cl !::ant" BV 

009 A\lond tfacht ~t:::Iaal L1 CI> 
~-~------ -- ----.----. - - .. ---.----... -... --.-.. ----- .. -------- - - -------- ....... ---------------------. ..--
VlIOl V't.eh.tMapzl O. ~ n.o 23,0 50,2 1,9 
vwoa VriK:htvag-~n 0, ~ 19,9 1~.9 U •• 1,' 
"""7 Y .. acbt.w&Qim 0.1 23,1 23,1 65,9 1.9 
WO, "rKht .. ~en 0.1 26.4 2'.4 6~12 2.0 
VW06 Yracbtw • .,.n 0,1 .:3,1 23,1 62..' 2.0 

PMl Pa:s~ut.o D. ~ Z., S,9 -0.2 10,' 39.4 ).l 
1IAI)1 ".ulau.to 0.1 -0.8 -D. 9 40,4 ~.J 

raOI f:r.actor 0.1 32,4 32, .. 1~.2 2.0 
VIOl 'I\111_n silo'. 0,1 39,1 39,1 5.1,' Z.~ 

va02 VLrU.n oilo·. 0.1 l6,1 lI.1 $3,7 2.2 

ADOI Af.1".voer cUetl G.' lJ,4 ".4 52,1 1.9 
LVIII ArVOo-: 'VAl-AUIL 0,1 19,0 19,(1 2-',) 2.4 
1101 Holle Oruu,tDJ.ger 0,1 e.4 a.A 24" 2.4 
1.&01 oveip<mpen fipuiHt.ar 0.$ ~$.7 l5,7 DZ,Q 2.' 
1.502 !!mUpQZlpel1 apui'Water O.S 15,2 11,2 lZ,J ~, 2 

I,.ZOl OpJ,.adwlIl!l5rZltt1;Cl altilKJx. 1.' 1C,0 ".0 350,7 2.9 
!,.Z82 Opl~lW!erut!:.en mult.lbO& 1, 'S 34J1t 34 J ' S3,S ?,O 
03 Ventilator tl-f.OO 3.2 12,,7 10,1 1,9 17.9 l~O 1,-1 
04 Ve"tU&tu 0-4(00 ',2 12,1 to.9 1,9 1',. 16.1 1,2 
D$ Ventl1.ator J>a4CO J.Z 12,S 10, ., 7,1 ti, l lb" 1.2 

O. Ventil&tQI' 0-.400 3.2 U.4 10. f 7,. 17, , 15.' 1,3 ., V""tUatar I)o(~ 3.~ 12,2 to ... , 1,4 11. ·4 1~.' 1.4 
01 Ventilator C-SO'O '.1 11'1" 22-,8 2~~ " )1.' 23.7 0,0 
09 VontiUtO? 1)0500 S,l 2.3,5 22, ~ 21,3 31,3 2.1,7 0,1 
10 VentUuol' U 0-920 (.0 9.6 B,7 1 •• 11.4 '.1 0.2 

11 v o:".U l .u.a:- Lt 0.92:0 S.~ U,l 15. .... 13,8 U,S 17,! 1 •• 
12 '''4ntU~ or Lt ~!t24 ~.O 14,t Ut' 11,7 22, "t 111!1,. 1.7 

13 'I.not" htor Lt D-!t20 ~.o 4,9 4,0 2,1 12, 'J '.~ 1.' 
14 VtJn l h t-or t.P o-9.N t.7 u •• 1S,8 1-4,"1: ZA.~ 1 • .,1 1.4 
15 ./ 1 U O~ LP P092!1 4.7 5.' 4,1 3,.5 U,S 1.6 1,9 

01 v.,Wator D-UO (.0 H.2 U.l 12,0 22.0 l', f 1.3 
02 v..nU 1._to t' 1) .. 10 •• 0 14,2 13,2 12.0 U.O 15 •• 1,3 
.... -- ... - .- ------- --- .. ---~- ..... -.. --.. .. ------... --.---- ---- -... ----.-----.... --.. . -----------... -~----.... -... --..... --
'rotalen 43,9 :n,t 2.,:) 0 1 '- 1fi.,1 

Aile- getoo:s4e dB-waa:mao z111lo .A-qewoge~ 

""ono!!. VS. 41 06-09-2001 16: 50: 54 
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Varkenshouderij Pijnenburg Mierlo VOF 
Eendenpoel15 Ie Mierlo 

Akoe.d.ch on<lerzoek 
Vukenshouderij Pijnenbut9 lIiarlo VO, 

I'.odol : lC:ll •• pt 21\07 - t .::1 • • 1"'&1 is. ~ 1.rlll - I';;n_.,. Hlerlo VOl' 
9!jd u r;e VAn GrQIIII US gp C::: 'I.Infi:';:~ Qu_A - C:ontrol tpunt lUld 
~tkeAUtJo.cdt tAdWltriel'\~3 ' ... n.1 Pr. ~.~ All. pedC>4e::l 

14 o..KhdjvlQ; Kootjlt. 

Exlan 

Wan COnsulta.'1ts tr-f 

nag Avond Racht &blHL ~;. \;D. 
... _ .. __ .. _-... _ _ .. __ _ __ ._ ... ___ _ • _ _ .. _ .. _ ... _ .... __ ... ~ _ _ _ ._ .. _ ________ _ _ .. . _____ ..... . .. _ _ -6 .. _ ... _ . ____ .. _ _ ~ .. _ ___ _ 

VWOI Ytachaf"~ 0, , tl,a IL,. 50,2 1.' 
VW02 VSc84;btwD9.Q; 0, T '.2 t,Z 50,2: '3-.' VW1!, Vraehtwacpn 0.7 9.~ 9,' .$04,1 3,3 
VWOJ V'Kh!:VI~D 0,7 12,t 12,9 St.l J,J 
VW06 VraC!ltwAf·" 0, , 25,9 25.9 '4,4 0.7 

l'AOL hnoneo..uto 0, 7 13,1 LG. , H.' 21,7 -4 Q,Sl 2,. 
MOt Booeo<eu\lb> 0.1 10, I 10.1 H.' %,0 
nol Trac·tot' 0,1 17,1 1'1',1 11,4 ",~ 
VsOl VUllen .Uo'a 0.1 15. , [$,90 31,S 3,J 
V5U Y\lU~n aUo', 0,7 10.1 10,1 28, "7 J,l 

ADOI ~n:vvv[ dJe .. ~l 0,1 5.1 ',7 2', I J.J 
L1'1Jl. Atvo.r vark.n. 0,7 12.3 12,~ 11.5 1, • 
R~I lI09~ <kultrd"l9<!r 0.1 t.! 1,5 18,_ 3,. 
un OTe.rpc!apai IIPl.lifdtet 0.5 1 , 9 e,9 2',2 3,& 
LSe2 DV~rpmp.en sput'Water 0.5 8.0 9,0 2', 'T 3,' 
un OpladWl/n.e,nat:t!Jft ~ltibo& 1,5 9,1 9.1 1t,5 3,6 
U02 apladlil1ln88r.ntt4o IaUltibox 1. ~ n,' ll,7 32,. ~.J 
OJ V.nt1b.~r ~40Q 3,2 -1,8 -3,:1 -e,s 3.& 1" 2,4 
04 V.flUlator ~tQa J.% 1,' "O~2: -),2 ',8 '.2 z.t 
os '1entila.tol' o-jgg ),2 2,' 0.9 .. 2 .. 2 7 •• 7.2 2.3 

06 V.nUlato. DoUG :>,2 2.' o,a -2,2- 7, ' 7,1 2,3 
01 Vent.U.tor 0-400 ).2 3. t 1,3 -t,7 ', ) " S 2.2 
01 ventilator C--.500 5.1 Ii. I 17,1 IS.B 25,8 19,9 1,. 
Oi Vtatilator 0-500 ,. t 18,3 17,4 10,1 ~,, 1 20.1 1.1 
10 V.ntil.tltot" l.P D-120 6.0 11,. 10,7 1,4 1', 4 1], 8 2,1 

11 ·'c..~ : :'lu ':r: U' ~'2.0 &,0 -2,2 -3,2 ".I, .. 5.6 0.4 2.6 
12 Vontlla t o r J.:P 0-9-20 5.0 l.t 1" 0, f 10,6 5.6 2.8 
H V.M .. U .uO: LP p.92"Q 5,0 -I,l -2,1 -3,4 6,5 1,8 %,9 
U " • .nu lA,tOI: l:P p.no 4,1 1.9 0,9 ·0 •• P.1 4,0 ~,l 

J5 '1.n.tU.a.Ut_t 1.1 ~t20 . , , 3 •• 2,5 1,2 ),1,% 5,2 I, • 

01 Ventilator DoBZO 4,0 ~, , 4,_ 3,~ 1)",4 ',G 2,4 
02 V.,..U.~O<' 1JooS20 (,0 ~ .. 4,1 ].6 13,' t.3 2,4 _.----- --------------_ .... -_ .. --. ........ __ .... -.... _ ... _----.... _ .. ---_ .. -•. _-------------------.. ---_. __ .. _ .. ... --.. __ .. -... _ .. 
Tot.den n.1 22~ 6 '20 t -4 30,4 61, I) 

Ml.. yet.otmde da-., •• mn d,n A-9'e.W09~n 

Cleonoise Y5. n Q6-0t-2001 16,51,QQ 

070906 MER 06.07.141.01 .hv Pijnenburg.doc 208 



Varkenshouderij Pijnenburg Mierlo VOF 
Eendenpoel 15 Ie Mierlo 

Akoestlseh onder~oek 
Va.-klil1snouderij Pijnanbur q Hh!rlo vor 
""ael , lIU\ .opt J007 - £ondanpgol 15, 111.:10 - "1"_ '9 1I:.rlG Vl)F 
eljd:'l~. V.L"\. 0-e.p 1lM op Olltvanqerpont 01 _A ... c~ rol rw:.t tte$t 
R.eke~thod. r.c!\l.i:trlo1 .. vul ... It: PeYt«lli~ All. Ct:1cdot.'l 

Id ClDocilrljvL"" 1'.c.~U 

Exlan 
Advlseu, 

Exl.n Oon.ult~nt5 8V 

o.~ Avonri lfacht r:tma.l U en 
- - ... - .. ----.---------------------~----.----.. - ... --.... -- ---... ---... - .... - - ,-- ----.... _- - *'_ .. _ . _ .. ---------_.-.. _--- -
VIIOI Yrachtwag"en 0.1 J.6 ).6 .. ~.,.1 •• 0 
VII02 VJ:'.~l;w.aqan 0,' 1.6 1, i 4J,3 4, 0 
'l1li07 Ytacht*gen Q.1 12,4 12,l 56,5 ~, ) 

VltOl Yraehtvaq-en. 0.7 H.I 11,1 !i!,3 3.) 
VIIO. Vr&otwaqm. 0, , 20>.) 20 • .) '0,3 l,l 

1'1.01 'erJonlma\ito 0.7 -9.i ·S,"' -11 t 4. -1,.' 27.7 3. ' 
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Bijlage 15 Quickscan Natuurtoets 

1 Inleiding 

Exlan 

Aanleiding voor het onderzoek naar de natuurwaarden is de bouwblokuitbreiding aan de 
Eendenpoel 15 te Mierlo, gemeente Geldrop-Mierlo. Daarbij is behoefte ontstaan aan inzicht in 
de aanwezige natuurwaarden en de mogelijke effecten op deze natuurwaarden. 

1.1 Geschiedenis 

Het bestaande bouwblok valt binnen de Gemeente Mierlo. Op 1 januari 2004 is door de fusie 
van de buurgemeenten Geldrop en Mierlo de nieuwe gemeente Geldrop-Mierlo ontstaan. 
Geldrop-Mierlo is een middelgrote gemeente van een kleine 40.000 inwoners in het stedelijk 
gebied van Zuidoost Brabant. 
De gemeente Geldrop-Mierlo bestaat uit de kernen Geldrop en Mierlo. Geldrop heeft ruim 
28.000 inwoners en is daarmee qua inwoneraantal de grootste kern. Mierlo heeft weliswaar 
minder inwoners, ruim 10.000, maar heeft een aanzienlijk grotere oppervlakte (18.09 hectare) 
dan Geldrop. In totaal is de gemeente Geldrop-Mierlo 3.190 hectare groot. 
Het agrarische karakter dat Mierlo vroeger had, komt aileen in het buitengebied nog een beetje 
tot uitdrukking. Een klein deel van de bevolking verdient de kost in de land- en tuinbouw. 
Bonen- en ma"lsvelden bepalen in de nazomer de aanblik van het buitengebied. Spruiten in het 
najaar. Net als in de rest van Oost-Brabant zijn er in Mierlo vrij veel intensieve veehouderijen, 
waar vooral varkens en kippen worden gem est. 

De bouwblokvergroting vindt plaats aan de Eendenpoel 15, ten zuidoosten van de dorpskern 
van Mierlo. 

1.2 Probleemstelling 

Bouwblokvergroting vindt plaats voor het verwezenlijken van een nieuwbouw t.b.v. de 
uitbreiding van de veestapel aan de Eendenpoel 15 te Mierlo. Om een indicatie te krijgen van 
de effecten die de uitbreiding van de veestapel heeft op de natuurwaarden binnen het 
plangebied, dienen de volgende vragen worden beantwoord: 

1. Welke wettelijk beschermde soorten komen in het plangebied voor? Welke status hebben 
deze soorten? 
2. Welke invloed heeft de geplande ingreep in het betreffende gebied op de beschermde 
soorten? 
3. Indien de duurzame staat van instandhouding van strikt beschermde soorten in gevaar komt, 
welk vervolgtraject dient dan doorlopen te worden? 
4. V~~r welke beschermde soorten moet eventueel een ontheffing aangevraagd worden? 
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2 Actuele natuurwaarden 

Exlan 

De actuele natuurwaarden zijn in beeld gebracht op basis van bestaande 
inventarisatiegegevens van het Natuurloket en een orienterend terreinbezoek. De inventarisatie 
richt zich specifiek op 'bijzondere' soorten, namelijk soorten die in het kader van de Flora- en 
faunawet worden beschermd. Soorten zonder deze beschermingsstatus worden niet behandeld. 
In de regio zijn speciale beschermingszones aangewezen in het kader van de Vogel- en 
Habitatrichtlijn. Het betreft hier het richtlijngebied de 'Strabrechtse Heide en Beuven'. Het 
plangebied ligt op een afstand van circa 3.095 m tot richtlijngebied 'Strabrechtse Heide en 
Beuven' en circa 4.930 m van het beschermd natuurgebied 'Beuven'. 

2.1 Richtlijngebied Strabrechtse Heide en Beuven4 

Habitatrichtlijngebied NL 1000024 Strabrechtse Heide bestaat grotendeels uit glooiend 
dekzandlandschap, met daarnaast een deel stuifzandlandschap. Het gebied wordt gekenmerkt 
door een afwisseling van droge stukken met heide (deels op voormalig stuifzand), kleine 
stuifzanden en laagtes met natte heide en vennen. In het oosten van het gebied ligt het Beuven, 
het grootste ven van ons land. Hier is €len van de eerste venherstelprojecten uitgevoerd, wat 
geleid heeft tot de terugkeer van zeldzame soorten. In dit ven wordt water uit de Peelrijt via een 
bezinkingsbekken ingelaten. Een aantal vennen worden deels gevoed door lokale kwel. De 
omringende bossen van het gebied bestaan vooral uit grove dennen. Aan de noordwestkant 
van het gebied ligt het beekdal van de Kleine Dommel, met alluviale bossen, wilgenstruweel, 
moerasruigten en vochtige schraallanden. 

Strabrechtse Heide en Beuven behoort tot het Natura2000-landschap 'Hogere zandgronden' en 
ten dele tot 'Beekdalen'. De begrenzing van het Habitatrichtlijngebied Strabrechtse Heide en 
Beuven is bepaald aan de hand van de ligging van de natuurlijke habitats en de leefgebieden 
van de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. Daarnaast omvat het begrensde gebied 
ook natuurwaarden die integraal onderdeel uitmaken van de ecosystemen waartoe de 
betreffende habitattypen en leefgebieden van soorten behoren alsmede nieuwe natuur indien dit 
noodzakelijk wordt geacht om bedreigde en schaarse habitattypen en leefgebieden van soorten 
te herstellen. 
Bij de keuze en de afbakening van de gebieden is geen rekening gehouden met andere 
vereisten dan die verband houdend met de instandhouding van de natuurlijke habitats en de 
wilde flora en fauna. 

De grenzen van Vogelrichtlijngebieden worden bepaald door het gebruik dat de aanwezige 
vogelsoorten ervan maken, waarbij wordt uitgegaan van landschappelijke eenheden en de 
biotoopeisen van de betrokken vogelsoorten. Strabrechtse Heide en Beuven is aangewezen als 
speciale beschermingszone onder de Vogelrichtlijn vanwege de aanwezigheid van natte heide 
en vennen, die het leefgebied vormen van een in artikel 4 van de richtlijn bedoelde vogelsoort. 
Het vormt als geheel het leefgebied van drie soorten van Bijlage I (artikel 4.1). De begrenzing 
van de speciale 
beschermingszone is zo gekozen dat een in landschapsecologisch opzicht samenhangend 
geheel is ontstaan dat voorziet in de beschermingsbehoefte met betrekking tot het voortbestaan 
van bedoelde vogelsoorten. 

4 Natura 2000-gebieden, Ministerie van LNV 
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Op hoofdlijnen bestaat het Natura2000-gebied uit de volgende deelgebieden: 
Rietbeemden/-velden langs de Kleine Dommel, Braakhuizensche Heide, Meerloomeer, 
Rederijk, '5 Heerenven, Kranenmeer, Mosven, Waschven, Strabrechtse Heide, Henneven, 
Grafven, Platvoelje, Beuven, Starven, Somerensche Heide en Witven. 
Het Habitatrichtlijngebied valt in zijn geheel samen met de begrenzing van het Natura2000-
gebied. 

Het Vogelrichtlijngebied omvat de volgende deelgebieden van het Natura2000-gebied: 
het vochtige heide- en vennengebied in het zuiden van de Strabrechtse Heide (met o.a. 
Henneven, Grafven, Platvoetje, Starven) en het Beuven. 
Het voormalige beschermd natuurmonument Beuven heeft een omvang van 376 ha en ligt in 
zijn geheel binnen het Natura2000-gebied. 
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3 Onderzoekmethode 

3.1 Locatie plangebied 

Exlan 

Op 29 mei 2007 is de locatie ter plaatse ge"inventariseerd om te onderzoeken of het een 
zodanig belangrijke status heeft dat een aanvullend veldonderzoek noodzakelijk is. Dit 
onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Gemeente Geldrop-Mierlo in de provincie Noord
Brabant. Het plangebied voor het onderzoek, gelegen ten oosten van de stad Eindhoven, is in 
onderstaand kaartbeeld aangegeven. 

Figuur 5. Plangebied aan de Eendenpoel15 te Mierlo 

3.2 Procedure 

Om een goede indicatie van de natuurwaarden binnen het plangebied Eendenpoel 15 te krijgen, 
wordt het onderzoek in verschillende stappen uitgevoerd. 
Op basis van literatuuronderzoek is nagegaan of er wettelijk beschermde planten- of 
diersoorten in het plangebied voorkomen. Bij het Natuurloket is gecontroleerd of aanvullende 
(actuele) gegevens verkregen kunnen worden. 
Na het literatuuronderzoek is een verkennend terreinbezoek gebracht aan het plangebied 
Eendenpoel 15 te Mierlo. Hierbij is, op basis van de gegevens van het literatuuronderzoek, 
beoordeeld voor welke soorten het plangebied daadwerkelijk een geschikte habitat biedt en 
daarmee welke soorten er daadwerkelijk voor kunnen komen. 
Vervolgens zijn de mogelijke effecten op de verwachte beschermde soorten beschreven. 
Op basis van de doorlopen procedures zijn conclusies getrokken met betrekking tot eventuele 
negatieve effecten en/of obstakels inzake de Flora- en faunawet. 
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3.3 Waarnemingen 

Exlan 

Het terreinbezoek heeft plaatsgevonden op dinsdag 29 mei 2007 om 12.00 uur in de middag. 
Het terreinbezoek is te voet verricht. Op verschillende punten in het plangebied zijn 
waarnemingen verricht. 
De ecologische factoren in de omgeving zijn met behulp van een digitale fotocamera 
gefotografeerd. Om de flora- en fauna te kunnen determineren, is gebruik gemaakt van eigen 
kennis en literatuur. 

In deze quickscan is gebruik gemaakt van de gegevens zoals die beschikbaar zijn bij het 
Natuurloket. Hierbij is uitgegaan van de resultaten die waargenomen zijn tijdens eerdere 
veldonderzoeken op die locatie. De resultaten van het Natuurloket bestaan uit het aantal 
beschermde en bedreigde soorten per kilometerhok. 
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4 Resultaat gebiedsbeschrijving 

4.1 Huidige gebiedskenmerken 

Exlan 

Het plangebied bevindt zich binnen de kilometervakken x: 172/y:384 en x: 173/y:384, zoals in 
Figuur 3 is aangegeven, aan de Eendenpoel 15 te Mierlo (Noord-Brabant). 
Het plangebied bevat enkele bebouwingen, waaronder bedrijfswoning en verschiliende 
varkensstalien, gelegen in het buitengebied. 

Figuur 6. Kilometervakken x 1721 y 384 en x 1731 y 384 plangebied Eendenpoel155 

Het plangebied heeft geen beschermde status in het kader van de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn 
of de Natuurbeschermingswet en maakt geen onderdeel uit van de Ecologische Hoofdstructuur. 
Ook zijn er in de omgeving geen beschermde gebieden aanwezig waarmee het plangebied een 
(eco)hydrologische relatie heeft. 

4.2 Studie natuurwaarden 

Uit de resultaten van het Natuurloket blijkt dat de betreffende kilometervakken recent slecht tot 
matig onderzocht is voor de soortgroepen watervogels (11), dagvlinders, amfibieen (2) en 
soortgroep paddenstoelen (2 beschermd). De overige relevante soortgroepen reptielen, 
zoogdieren, broedvogels, vissen en overige ongewervelde zijn recent niet onderzocht. 

Uit de natuurgegevens van het Natuurloket blijkt dat er in de directe omgeving van de 
Eendenpoel 15 gemiddeld 20 soorten vaatplanten zich bevinden. Waarvan er zich 13 Rode 
Lijst-soorten en 7 Flora- en faunawet soorten bevinden (zie onderstaande tabelien voor 
uitgebreide weergave). 

Het voorkomen van wettelijk beschermde soorten in het kilometervak betekent niet dat deze 
soorten zich ook binnen de grenzen van het plangebied bevinden. Het plangebied omvat 
slechts een klein deel van het kilometervak en daarmee ook een beperkt aantal verschiliende 

5 He! Na!uurloket, Wageningen 

070906 MER 06,07,141 01 .hv Pij nenburg,doc 219 



Varkenshouderij Pijnenburg Mierlo VOF 
Eendenpoel 15 Ie Mierlo 

Exlan 

biotopen en habitats. Met behulp van het terreinbezoek is nagegaan welke dit zijn. Hierdoor kan 
meer duidelijkheid gegeven worden over de voorkomende dan wei verwachte soorten in het 
plangebied. 

4.3 Terreinbezoek 

Het plangebied is bezocht op dinsdag 29 mei 2007. In het plangebied zijn de volgende biotopen 
aangetroffen: 
• 8ebouwing 
• Struikgewas en ruigte begreeiing 
• Gras-/bouwland 
• Sioten 

Bebouwing 
Het plangebied is het gebied tussen de Eendenpoel en de Goorsedijk. De bebouwing bevindt 
zich voornamelijk ter plaatse van de Eendenpoel. Tijdens het terreinbezoek zijn weinig 
belangrijke natuurwaarden aangetroffen. Wei bestaat de mogelijkheid dat vleermuizen en/of 
steenuilen gebruik maken van de aanwezige bebouwing. Vleermuizen kunnen gebruik maken 
van gebouwen als (tijdelijke) verblijfplaats, kraamkolonie, paarplaats of overwinteringplaats. De 
verblijfplaatsen worden door vleermuizen geselecteerd op ondermeer hun temperatuur en de 
temperatuurgradient. Verblijfplaatsen kunnen zich op veel plaatsen bevinden o.a. onder (Iosse) 
dakpannen, in schoorstenen en spouwmuurgaten. 

Afbeeldlng 1. Aanwezige bebouwing en dakbeplating aan de Eendenpoel15. 

De aanwezige dakbeplating aan de Eendenpoel 15 lijkt niet geschikt voor 
vleermuisverblijfplaatsen. Er zijn weinig tot geen kieren, gleuven of in- en uitvliegmogelijkheden 
aangetreffen. In verschillende stallen is een spouwmuur aanwezig, wat de kans op 
aanwezigheid van vleermuizen vergroot. 
Er zijn geen in- en uitvliegsporen van vleermuizen aangetreffen. Vleermuizen zijn strikt 
beschermde soorten en staan vermeld op de Habitatrichtlijn. 
Uit de bureaustudie komt niet naar voren dat in de kilometervakken een strikt beschermd 
zoogdier is waargenomen. 

Struikgewas en ruigte begroeiing 
Struwelen en/of ruigtebegreeiing zijn weinig te vinden in het plangebied. Het plangebied bestaat 
met name uit grasland met enige begroeiing (voornamelijk tuin) en een grete houtwal. 
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In de bedrijfsgebouwen op het plangebied werden geen bezeUe nesten aangetroffen van o.a. 
de boerenzwaluw en de huismus. Wei is de huismus in het plangebied aangetroffen. Volgens 
de initiatiefnemer komt de boerenzwaluw binnen het plangebied niet v~~r. Er zijn geen 
beschermde plantensoorten aangetroffen. 
De biotoop Iijkt geschikt voor algemene zoogdieren, zoals konijn en egel. Ook lijkt de biotoop 
geschikt voor de steenuil. 
In het plangebied zijn geen holen of graafsporen van het konijn gevonden. Wei zijn er feces 
afkomstig van konijnen binnen het plangebied aangetroffen. Nesten of sporen van uilen zijn in 
het plangebied niet aangetroffen. 
Onder de aanwezige bouwmaterialen en banden op het terrein kunnen algemeen voorkomende 
muizen en spitsmuizen worden verwacht. Het gaat hierbij naar verwachting vooral om de 
algemene bosmuis, rosse woelmuis en huismus (overal waar dekking is). Deze dieren kunnen 
eventueel hermelijnen en wezels aantrekken, net als steenuilen. 
Daarnaast zijn algemene niet beschermde insectensoorten aanwezig, zoals sprinkhanen en 
torren. Tijdens het terreinbezoek zijn geen dagvlinders of libellen waargenomen, dit vanwege 
ongunstige weersomstandigheden. Diverse akkerkruiden zijn in het plangebied weinig 
aanwezig, wat voor dagvlinders echter wei een aantrekkelijke bloemrijke plek kan bieden. Er 
zijn geen beschermde dagvlindersoorten aangetroffen tijdens het terreinbezoek en worden ook 
niet verwacht. 

Gras-/bouwland 
Het plangebied is omgeven door gras- en bouwland. De meeste gras- en bouwlanden zijn van 
elkaar gescheiden door sloten, waarvan de meeste tijdens het terreinbezoek halfvol stonden. 
De bouwlanden zijn bestemd voor de nodige voedselvoorziening. De graslanden bestaan 
voornamelijk uit verruigde soortenarme raaigraslanden met raaigras. Er zijn geen beschermde 
plantensoorten waargenomen. 

Figuur 7. Bouwland aan achterzijde plangebied Eendenpoel 

V~~r weidevogels vormen deze gras- en bouwlanden naar verwachting geen geschikte 
broedbiotoop. 

Sloten 
De sloten in het plangebied staan ten tijde van het terreinbezoek halfvol. De sloten hebben 
geen weelderige oever en matige vegetatie. De slootkanten bestaan voornamelijk uit gras en 
enkele rUigtebegroeiing. Er komt hier geen riet v~~r. 
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De biotoop is langs de slootranden geschikt voor o.a. algemeen voorkomende muizen, 
konijnen, amfibieen en bunzings. Tijdens het terreinbezoek zijn geen van deze soorten 
aangetroffen. 

4.4 Waargenomen en te verwachten beschermde soorten 

Op basis van de gegevens van de bureaustudie en de tijdens het terreinbezoek vastgelegde 
biotopen is een inschatting gemaakt van de beschermde soorten die in het plangebied te 
verwachten zijn dan wei tijdens het terreinbezoek ook zijn waargenomen (of sporen ervan). Het 
aantal beschermde en bedreigde soorten van de kilometervakken zijn opgenomen in 
onderstaande tabel. 

Tabel16. Globaal schema verspreiding beschermde en bedreigde soorten 

Soortoroep 
• lAgend. 

FF* fF23* tiN· RL· Volledigheid* Detail· Actualiteit* 
Ff - Flora- en raLa'laWet 

Ir--,r-"""'---'I---'.~------' lijst l /Iijllt 2+3 

''iiiil~~~~r1;iiiiii~~~~=~ H/V. Habitatrichtlijn (aileen :1 bijlaoe 1 en 2) of Vogelrichtlijn 
~:::::::;;~===t RL · Rode Lij,t 

(#) • tll"en!! mectnetoegeven!l 
:-;::;:::::~==:: ve,u metd. 

! ~~~~~~ VoIJodlgheid onderzoelc: Hiermee wordt iliIl10eQeven of op basis van 
de oebrachte bezc.eken e'en voliediO 
ove~t is te verwachten vlln de 
aoorten van de betreft'ende 
IOOrtgroep. !en toeIidrting 09 
due categoriein !wnt u vinclen 
onderaan deze rapportaoe. 

ActuaIlteIt: per groep is 
aangegeven uit welke periode de 
geoevens zij" opgenomen • 

• niet van toepasaing 

070906 MER 06.07.141.01 .hv Pijnenburg.doc 222 



Varkenshouderij Pijnenburg Mierlo VOF 
Eendenpoel 15 Ie Mierlo 

Ra~pr,ltaqe veer k.!LJ('nderhok X· i7 J I Y:384 

SOortgroep 
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5 Ingeschatte effecten 

5.1 Effecten op natuurwaarden 

Exlan 
Advln" , 

De voorgenomen realisatie van de uitbreiding in het plangebied zal effect hebben op 
verschillende voorkomende of verwachte soorten. 

5.1.1 Aanwezige flora 

Plan ten 
Binnen het Natuurloket zijn de vaatplanten goed onderzocht, gemiddeld zijn er 20 soorten 
vaatplanten aangetroffen, waarvan er zich 13 Rode Lijst-soorten en 7 Flora- en faunawet 
soorten bevinden. Hoewel er onderzoek heeft plaatsgevonden, is het niet zeker of deze planten 
wei of niet aanwezig zijn op deze locatie. In het plangebied zelf zijn geen vaatplanten en 
beschermde plantsoorten gevonden. Het ontbreken van vaatplanten heeft weer invloed op de 
aanwezigheid van vlinders, sprinkhanen, etc. 

Bomen 
Op de locatie is een grote houtwal aanwezig. Deze houtwal staat onder toezicht en is in 
eigendom van Staatsbosbeheer. In de houtwal zijn enkele bomen als veldboom, zomereik, 
lijsterbes, grove den en fijnspar aangetroffen. Door de geplande ontwikkeling komt de 
instandhouding van in het kilometervak aangetroffen bomen niet in het geding. De houtwal blijft 
bij de nieuwe plannen ongedeerd, bebouwing vindt aan een andere kant van het plangebied 
plaats. 
De aanwezigheid van bomen is een indicatie van de aanwezige vogel- en diersoorten. Bomen 
leveren een positieve bijdrage voor het voedselaanbod en de schuilmogelijkheden voor de 
aanwezige fauna. 

5.1.2 Aanwezige Fauna 

Uit de gegevens van het Natuurloket blijkt dat broedvogels redelijk tot goed zijn onderzocht. 
Tijdens het terreinbezoek zijn verschillende diersoorten en diersporen aangetroffen. 

Vogels 
Aile vogels zijn beschermd in het kader van de Vogelrichtlijn. Werkzaamheden in en in de 
omgeving van het plangebied tijdens de broedtijd (15 maart -15 juli) zullen sterke negatieve 
effecten hebben op de meeste vogelsoorten door vernietiging van broedplaatsen en verstoring 
van de reproductie. Werkzaamheden in deze periode zijn dan ook niet toegestaan. 

Uit de gegevens van het Natuurloket blijkt dat de soortgroep broedvogels niet is onderzocht. 
Tijdens het terreinbezoek zijn er enkele vogelsoorten waargenomen. Dit waren voornamelijk de 
kieviet, kwikstaart, merel, huismus, patrijs en enkele spreeuwen. Er zijn in de aanwezige 
bebouwing geen vogelnesten aangetroffen. 
De realisering van de nieuwbouw zal hierdoor waarschijnlijk geen nadelig effect hebben op o.a. 
de beschermde soorten. 

Dagvlinders en insecten 
De aanwezigheid van de diverse soorten dagvlinders is een goede indicator van het betreffende 
milieu. De omstandigheden tijdens het terreinonderzoek van 29 mei 2007 waren niet direct 
ideaal voor vlinders. De temperatuur was niet hoog, er stond een redelijke wind en het was niet 
zonnig. 
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Tijdens het terreinbezoek zijn geen dagvlinders aangetroffen. Op het terrein zijn verschillende 
algemene insecten aanwezig. Geen van deze hebben een beschermde status. 

Amfibieenireptielen 
In de omgeving van het bedrijf is weinig oppervlaktewater aanwezig . De aanwezige sloten 
stonden halfvol. De normale soorten zoals de Bruine kikker en pad kunnen zich in deze 
omgeving bevinden. 
Volgens het amfibieenonderzoek komen er 2 soorten amfibieen in het kilometervak voor, welke 
niet beschermd zijn. Tijdens het terreinbezoek is geen amfibie of reptiel aangetroffen. Dit komt 
mede door het ontbreken van oppervlaktewater op en rond het terrein. Hierdoor is er weinig 
voedselaanbod en schuilmogelijkheden voor dieren aanwezig. Ook al zijn er geen amfibieen 
en/of reptielen aangetroffen tijdens het terreinbezoek, wil niet zeggen dat zij zich er niet 
bevinden. 

Zoogdieren 
Tijdens het terreinbezoek is nauwkeurig gekeken naar de aanwezigheid van zoogdieren. Er zijn 
echter geen duidelijke sporen van zoogdieren aangetroffen. De verwachting is dan ook niet dat 
er zich erg veel zoogdieren op het terrein bevinden. 

In Nederland komen circa 16 verschillende vleermuissoorten voor. Daarvan komen 7 soorten 
redelijk vaak voor en 9 soorten vrij zeldzaam. Aile in Nederland aangetroffen vleermuissoorten 
zijn wettelijk beschermd. Voor 9 soorten geldt daarnaast dat deze zijn opgenomen op de 
Nederlandse Rode lijst van Bedreigde en Kwetsbare Zoogdieren. 

Tijdens de inventarisatie is goed gelet op de aanwezigheid van vleermuizen. Vleermuizen 
verblijven in de zomerperiode veelal in holle ruimtes van bomen. De habitat van vleermuizen 
zorgt ervoor dat ze afhankelijk zijn van de aanwezigheid van verschillende holtes. Ze 
overwinteren meestal in oude gebouwen, bijvoorbeeld in spouwmuren en scheuren, luiken en 
betimmering. 
Bij de aanwezige bebouwing was nauwelijks sprake van holtes en kieren. Echter zijn er geen 
vleermuissporen in het plangebied aangetroffen. Hierdoor is niet te verwachten dat er een 
kolonie van vleermuizen aanwezig is. Dit sluit niet uit dat zij het terrein (houtwal) gebruiken als 
jachtterrein. 

Vissen 
Uit de gegevens van het Natuurloket blijkt dat de soortgroep vissen binnen de kilometervakken 
niet is onderzocht. In het plangebied is geen oppervlaktewater aanwezig. De aanwezige sloten 
staan in droge tijden vaak droog. Er wordt hier dus ook niet verwacht dat er zich binnen het 
plangebied vissen zullen bevinden. Deze zijn echter tijdens het terreinbezoek ook niet 
aangetroffen. 
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6 Conclusie en aanbevelingen 

Exlan 

De quickscan natuurtoets is gebaseerd op beperkte inventarisatiegegevens van derden, 
literatuuronderzoek en een verkennend terreinbezoek. 

Door de ligging in de nabijheid (circa 3 km) van beschermd gebied Strabrechtse Heide en 
Beuven, is het afwegingskader volgens de Nota Ruimte van toepassing. Uit dit onderzoek blijkt 
dat in het plangebied geen belangrijke natuurwaarden aanwezig zijn. Ook blijkt dat het in 
gebruik nemen van het plangebied als locatie voor uitbreiding van de inrichting geen nadelige 
gevolgen zal hebben op de aanwezige natuurwaarden. In het plangebied zijn weinig struiken en 
planten aanwezig. Het plan om na realisatie een nieuwe beplanting aan te brengen kan een 
positief effect hebben op de natuurwaarden. 

De werkzaamheden brengen het voortbestaan van strikt beschermde soorten niet in gevaar. 
Omdat er verwacht wordt dat geen strikt beschermde vleermuizen in het plangebied 
voorkomen, zal de ingreep geen negatief effect hebben op vleermuizen en hun omgeving. 
Voor het merendeel van de aanwezige of te verwachten beschermde soorten zijn de effecten 
gering. Voor zoogdierer:"l, amfibieen, vissen, insecten en planten zijn geen wezenlijke negatieve 
effecten te verwachten. 

Wei kan sprake zijn van lokale en tijdelijke effecten, met name in de aanlegfase. Om de risico's 
op verstoring van beschermde soorten in het plangebied te minimaliseren, wordt aanbevolen 
om voorafgaand aan de werkzaamheden het terrein te controleren op de aanwezigheid van 
beschermde soorten. Eventueel aangetroffen soorten dienen verplaatst te worden naar geschikt 
leefgebied in de omgeving. 

Er zijn geen significante negatieve effecten door de voorgenomen ontwikkeling aan de 
Eendenpoel 15 te verwachten op de soorten en typen van het richtlijngebied Strabrechtse Heide 
en Beuven. Het plangebied heeft een niet zodanige status dat aanvullend veldonderzoek 
noodzakelijk is. 
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Bijlage 16 Toepassing bijproducten 
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Inleiding 

Exlan 

Op de locatie aan de Eendenpoel 15 te Mierlo kan de initiatiefnemer naast gewoon mengvoeder 
ook bijproducten voeren. Door de reeds aanwezige brijvoerkeuken is er mogelijkheid om 
bijproducten te voederen. Echter door de huidige marktontwikkeling en toekomst perspectief 
zullen voor de nieuwbouw geen voorzieningen worden gemaakt om brij te voeren. Brijvoedering 
wordt toegepast, waarbij mengvoer wordt gebruikt in combinatie met bijproducten uit de 
voedingsmiddelenindustrie. Deze bijlage bevat algemene informatie over deze bijproducten, 
waar ze vandaan komen en waar ze voor gebruikt worden. Daarnaast wordt vermeld hoe een 
voerkeuken is opgebouwd en algemene informatie over de werking van techniek. 

1 
2 
3 
4 

Hoeveelheid bijproducten, wanneer het bedrijf 100% operationeel is 
Productgroepen 
Kwaliteitscontrole 
Brijvoerinstallatie 
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1 Hoeveelheid bijproducten, wanneer het bedrijf 100% operationeel is 

Maximaal te vervoeren hoeveelheid bijproducten in tonnen. 

Na realisatie van de plannen is het mogelijk 2.626 zeugen, 3.701 gespeende biggen, 481 
opfokzeugen en 2 beren te houden. Na realisatie van de nieuwbouw blijft er een mogelijkheid 
bestaan om een gedeelte van deze dieren te voeren met brijvoedering met bijproducten. 

Het is niet mogelijk om het rantsoen bij varkens 100% te vervangen door bijproducten. In de 
praktijk komt men niet verder dan 70% van de ds (droge stof) bij kraamzeugen en 
guste/dragende zeugen en 40% van de ds voor de gespeende biggen. 

Voederbehoefte per diercategorie 

Bij het voeren van uitsluitend mengvoer worden doorgaans de volgende aantallen mengvoer 
gevoerd 1100 kg per zeug per jaar en 35 kg per gespeende big, 250 kg per opfokzeug. Per jaar 
wordt er circa 2888 ton zeugenvoer, 2300 ton gespeende biggenvoer en 360 ton 
opfokzeugenvoer verbruikt. Mengvoer heeft een gemiddeld ds percentage van 88% . Totaal 
heeft dit bedrijf na realisatie nodig 2541 ton ds zeugenvoer, 2024 ton ds gespeende biggenvoer, 
317 ton ds opfokzeugenvoer. 

Maximale vervanging 

Bij opfokzeugen, kraamzeugen gust en dracht zijn maxima Ie vervangingwaardes mogelijk van 
70% van de ds, dit komt overeen met 2000 ton. Voor de gespeende biggen geldt een 
vervanging van 40 % wat overeen komt met 810 ton ds. Totaal kan er dus maximaal worden 
gevoerd worden in de vorm van bijproducten 2810 ton ds. 

Wil de aanvoer van 15000 ton bijproducten niet overschreden worden waardoor de 
milieuaanvraag door de provincie dient te worden afgewikkeld dan moet de gemiddelde ds van 
de aangevoerde bijproducten 18,7 % bedragen. Daarnaast dient het gehele jaar de maximale 
vervangingswaardes worden toegepast en aile diercategorieen bijproducten krijgen gevoerd .. 

Het ds gehalte van de bijproducten is afhankelijk van het soort bijproduct het prijsniveau, 
beschikbaarheid en het seizoen. Een gemiddelde DZ van minder dan 18,7% ds zal ook niet 
gehaald worden. Daar komt bij dat bijproducten met een hoog DZ gehalte interessanter zijn dan 
zeer natte producten. Er zullen dan ook droge producten gevoerd gaan worden zoals 
broodmeell koekjes meel etc. Gemiddeld liggen de meeste producten dan ook boven de 18,7% 
ds. 

De meest toegepaste producten zullen zijn: 

Aardappelzetmeel 
Verschillende soorten tarwezemelen 
Tarwegist 
Broodmeel 
Koekjesmix 
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Exlan 

De aardappelzetmeel mag door de voederwaarde van dit product nooit meer dan 20% van de 
ds in het rantsoen bedragen. 
De tarwezetmelen maken vaak meer 50% van de ds in het rantsoen uit. De rest wordt vaak 
opgevuld met de andere producten. Ais je van de bovenstaande producten de ds-waardes 
bekijkt. dan wordt een gemiddeld ds van 18,7 % nooit gehaald en dus worden er nooit meer dan 
15.000 ton bijproducten aangevoerd. 
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2.1 PRODUCTGROEP: TARWEZETMElEN 

Cateaorle 
Eisen.chapp • . n: 

Amydin 
Amysw 
Bondatilr 
C*Cerena 
Coraml 
Hamino 
Heditar 
KrOner 
Latico 
Optltzlr 
Premium 
Proces 

... v.ranclen 

Aandathtspunlen 

Voord.,len 

0plilag aillen 

Houdb •• rheid 

Rantsoen eisen 

Brl} lnformatfe Mapl Vers/e 1. 0 
Oecember 2005 

Kenm erken 
Zetmeel Suik;u Eiwit DoS_ 0A0 pH Nippel 

- ++ + 19 - 21 3,5 - 4,0 Ja 
++ -- -- 20 - 22 28-3S" Ja 
~ + 0 23 - 2S 3,2 - 4,5 Ja 
+ 0 0 18 - 23 2,5 - 3,5 Nee 
- ++ + 26 - 28 3,8 - 4,3 Ja 
+ - 0 8-11 30-3,5 )8 

- ++ + 24 - 26 3,7 - 4,1 Ja 

+ - 0 7-9 3,0 - 3,3 )a 

0 + 0 18 - 20 3,3 - 3,8 Ja 
0 0 0 22 - 24 3,0 - 3,5 Nee 

++ - - 18 - 20 3,0 - 3,5 Ja 
Onsta.m tijdem. de productie van glucose uit tarweko~l$ 

• Beuker vochb'ijke diervoeders B.V • 
• Bonda's veevoederbureau B.V. 
• ConablJ S.V. 

· Duynie B.V. 
• HedlmlX B.V. 

· Rlnecl Fourages B.V. 
• Toontje Hendriks B.V. 

ZJe opmerkJng.en 

· Homogenlteit brtj 
• Zuur 

Zuurbe5tt!ndlge [link met roerwerk 

Mlnlmul 2 mandan 

Indien er meerdere ta.rv/ezetmeleo gevoerd worden, rotaal de 
volgende maxlmale aandelen haJ1teren~ 

• Blgget1 ~ 15% d.s. 
• Zeugen (Dracht &. Lacto) ~ 35% d.s. 

· Vleesllar1c.ens start? 3CJ% d.s. 
• Vleesllark.ens tusst!n ~ 35% d.s. 

· VleesllMken$ afi'nest ~ 40% d.s. 
~ -~ - - - - ~-

4 

Opmerking 

Zeer Hoog Natnumgehalte 
Geschlkt voor jonge dleren 
Veel gebrullct voor nlppelmlxen 
Hoog natrium, relatief ved sct10mmellng In pH 
Geed dragend vermogen 
Geschl.k.t OIls stuurvloelster, grate Invloed OD IlH en smaak 

Geschikt als stuurvloeistof 

t-Iengsel C"'Cerena + Bondatar (SOl SO) + mellczuur 
Geschtkt voor jonge dleren 

Let op met zwalleJzuur 

Voor de 'IIervangingsnormen van de individuele 
tarwezetmelen, zle overzlcht -vervanglngsnarmen voor 
bijp.f'Oduden ". 
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2.2 PRODUCTGROEP:ZUIVELPRODUCTEN 

Cat eoorlc 
EJgensch.ppcn: 

Kaaswei 
Kwarlcwel 
lactose wei 
Voorconcentnlat 
Wel .perr:ne8Q~ 
Zuivl!!!lretourproductl!!n 

Proces 

Leveranders 

.andachtspunten 

Voordelen 

Opatag e lsen 

Brij lnfofmatie MiJp, VersJe 1.(} 
December 2005 

Kenmerken 
D.s."" pH Hlppel 

3-6 30 -4 0 Ja 
3·6 30- 4 0 la 

60 -70_ 40-50 Nee 
S-s 30-40 ]a 

30 - 60 40-50 Ja 
3 -14 3,0 - 4,5 Afnankelljk van 

leverander 
Zuivelproducten beman ul t een mix van productierestanten, 
misproducties (smaak, Ideur, vlscositeft), spoelfracHes, 
deelstromen (bijll. ka!$Wd) en retourproducten ult 
supermal'1cten. 

• Baks Logistiek B.V. 

· Bonda's veevoederbureau B.V. 
• Conablj B.V. 

· Hedimix B.V. 

· Malenstijn 
• Prnfollrm B.V. 

· Rined Fou~ge5 B.V. .. SmimIx Voeders B.V • .. Toontje Hendriks B .. V • 
• Vlln Triest V~oecters a.v. 

· Proclu.ct moet snel verzuren (doQr natuurtiJk aanwelige 
melkzuurbacteri~n) of goed aange%Uurd YlOrdan. 

• Gevoelig \1001' gistlng. 
• Grotera varlatles mogelijk. 

.. Gezond 
• Smakelijk 
• Zuur 

Een zuurbestendlg_ tank met roerwerk 

- ---

6 

Opmel"kino 

Bevat met name melksuiker ~ eiwit. 
Bevat melksulker en nauwelilks elwit. 
Pas ODzout% 
Elwit· energleverhotlding ongeveef" gelijk aiiJn mengvoer. 
W2IZlrde minder als Qewone well Kan ult kristalliseren. 
Smaak, ds%, EW, elwlt en mineralengehaltcn kunnen per 
vnlcht sterk v~hillen. 

Per vracht de pH bepalen van vetS product 
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C!ltegolie 
tI oudbaarhei6 

n\),d:soen I!bn:m 

Brf/lnfOrmBtie Map, V~e 1..0 
December 2005 

1(~ l}merkCh O~merkln(J 
KA2lswei, kwarkwel, vool"CDnentrallt: 2 ",eken 
Lactose. wei, wei pei1'i\&aat: 2 maanden 
ZuiveJ ret(lyrproduc:ten: 2 weken Illmhauden als rltIItlljn Ster1( afhankellJk van soort product en Ievel'1!lnder 

Voor al/e dlercategoriecn tot maxifT'laal 7-8%. Voonlarlu!.lijk Voor de vervangil'tgSnClrmEm Y1In i:le Indilliduele 
vanweoe de wisselende samensteiling In natrlum!!f\ elwlt. zuivelproducten, %Ie Clverzlmt; "'\IeIV.,,,g(ngsno.nnett voor 
Ook het lage drogestotgehalte speelte hiertn een bell!lngf'ijke rot. blJproductMM

• 

-- - - --- - -- - -
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2.3 PRODUCTGROEP: AARDAPPElVERWERKING 

CatelLorie 
I elgen.chappen: 

AltrdappelstOOlMthillen 
Puree steekvOlSt 
Puree vloeibaar 
Voorgebakken frites 

I Procll5 

I LeverancJers 

Aandachtspunten 

Voordelen 

Op.lag elsen 
Puree 15-19% d.s. 
Puree 25· 90% d.s. 

Voorgebakken frites 

HoudbaarheJd 
Puree steekvast 
Puree vloelbaar 
Vooraebakken frlte; 

Rantsoen e'sen 

8rlJ Informatie Ml!lp, Vef3ie 1.0 
December 2005 

Kenmerken 
_0 

Zetmeelrijk. d.s. 90"10 • 2S % 
2etmeelrljk, d.s. 15% - Hl % 
zetmeel- en vetrfjk d.s. 35% 

Ultgeselecteerde frites 
8egln proces en elndproces verwerkJng 

• Beuker 
• Hedirnix 

Resten plastic 
Opslag 

Geed bindmiddel jonge dleren 

ZUurtH:5'tendige silo met roerwerk 
SJeufsllo 

Sleursilo 

Enkele maanIJen 
Enkeltt maanden 
4-6 mod houdbaar 

Indlen er meel"(lere eerdltpp~produd:l!n gevoerd wonfel'l, totaal 
de volgeonde maxlmale aandelen hanteren: 

• Biggen (8·15 kg) ~ 5% d.s. 

· Biggen (15-25 kg) ~ 7,5% d.s. 
• Zeugen drac:ht ~ 2S-,g d.5. 
• augen lacto ~ 20% d.s. 
• Vleesvarkens start ~ 12,5% d.s. 

· Vlee~;yarkens tussen ~ 20% d.s. 
• VleesvaTkens afmest ~ 25% d.s. 

- --- --

9 

Opmerking 

Zle aparte tIIbel hool'dstuk 2. 3.1 

Moeilijke producten (voanll frites) om op te slaan en goed 
te houden. Bederft snel 815 het in 2IIanraldng komt met 
Il.JCht. 

Met pillstlc en und arIJekken, 

Bevroren rotes tan aangereclen worden, ontdoolde frltes 
kunnen n~t aengereden worden. 
Luchtdlcht afslulten. 

Voor de verv.,ngingsnormen van de Indlviduele 
ailrdappe:lprcducten, zle overzicht 'Venr.mgingsnormen 
voor bijprodud:en". 
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~.3.:I. PRODUCTGROE .... : AARDAPPE'LSTOO(u'lSCHXUf;N 

C2!~or!;e 

t:Egen.sCbarsp-=n: 

I'lt"ocer; 

Leves'ancicl'" 

A~nd3ehl$pup~'1 

Voordele-.) 

>Opli:ltt~ Etisetl 

BrlJ Informatlt!! Map, VetSie 1.0 
DeoJmber 2005 

-
Y..enrHel·kr:nt 

· d.S.14-15% 
• ph 3,S - 4 

· Zetmeelrijk 

Verwerkillg van aarclappelen tot frites 
GewBssen en ge:stoomd ~ senll leet \05 + zetmeel ontsluit 

· Beuker 
• ConllbiJ 
• DtJynie 

· Hedimix 
• Toontje Hendriks 
• Rlned 

· smlmlx 

Natl.lurlijke verzurlng ~ te ver ~ azlJnzuur 
Klel f A.s • ..gehalte 
Wisseling tLlssen oud en nleuwl! aardappellm 
Product oiet uit Op51Bg leveren 
Slecht vermoest 

Stenen 

OvergllAg oude eardappelen ~ nieuwe eorclappeletl 

Brijpool; 
Laag d.s. tenopzlchte matrix vaak lager zetmeel 
Goed ontsloten 

Vtsc:xlSjteJt 

Silo 
Niet roeren 
Pompen dlcht blj opslag 
A1s nlet verpompbaar Is ... enzymen toevoegen door leverancler 

10 

Opmerklna 
Kwaliteit vers1;hil ~ dikte schillen 

Per rabriek vBS(:hilil!J1de dikte schillen I schUmettlodes 
Ook per selzoen verschil diktl! schillen. 

Negatief op smaal<. wljst .op .omzeWngen 
Oroog najaar ~ Inftr kJi!i 
PrOduct uit .opslag verder V4iN"Zwrd ~ smaak:verseh11 
Verzl.lurd en om=ttlng 
Storing Installatk! 
Test keuke~ -7 V~ liter a.s.s. doorspael.en, vee! rest ?' 
slecht vermoest 

Stet!nl/an!)@r installeren 
Voornamelljlc: Franse 8.$.5. 

Oude: dikkere $C;hll, ,. z.etmeel, > d.s. 
Nieuwe: dunnere schll, < zetmeel, < d.s. 

Pas op mat aardappelstoomSl;h:nJefl ult ops.lag 

Posit~ op homogenitelt van de brlj -+ 'Iooricomt 
ult2akken. 

Kan weI ontmengen 

Goed gestoomd ~ meer zebneel -7 hogere vl.scosltelt. 
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Cate"orie 
Houdbo!larh~d 

Rantsoan eilleli 

SrI} Inlormatle Hap, Ve-tsle 1. a 
lJt!cemOer 2005 

fCenmorkcll 
Enke's lNIanden 

maxlmale unde~l1: 
• Blllgen (8-15 kg) -+ 2'" d.$. (Oilleen g(lede kWalittllt) 

· BIIJgen (15--25 kg) ... 2,5% d.s. (eileen goede k.lw:Illtelt) 
• Zeugen dradlt ... 15% d.s. 
• Zeugen lacto -+ 7,5% d.s. 
• Vleesvartr;en$ start ... 6% d.s. 

· Vleesvartr;ens tUllen ... 10% d.s. 
• Vlee:svartr;eos afme$t? 14% d.$. 

------- - - - -- -

11 

OpMerkln~ 

Houdt met het vervanglng% rekening met evenbJeh~ 
ollerlge 88rdappelproduden. Zle overzlctlt 
"VervifnglngsntJrmBI voor hJjpnxJueten-. 

- ---- ------ -
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2..1 pnO[)U(";fGROEP~ nnOUWERIJPRODUCTf:N 

t:ateoorle 
EiQenSC"appeJ~: 
alerglst 
Blerbostel 
Biergistconc::entrapt 
VoertJiI!!r 

!>roces 

f...everanc::iers; 

Aandachtspulrten 
BieJ'gist 

8ierW$tel 

\t (100 rdelen 
Blel'boitel 
Voerbler 

l')pSllag .iQiII~ 
Blerglst 

Blerbostel 
VOE!rbier 

!-to,Jriballrb~~d 
Biergrst 
Bierbostel 
Blerglstmna!ntr..<lt 
Voerbler 

p.an~en el!"Crl 

8/ij lnformatie Nap1 Versie LO 
December 2005 

Kem w!sl{c •• 

d,s , 10-12 % Elwltrijk 
d.s. 20-22 °Al Elwlt· en ruwec:elstofrijk 
C!.S.25-28% 
d.s. 3-5% elwltllnn. energlerijk 

Ontstaat tijdefl5 de proc;lyc:tie van bier. 

.. Beuker 
• Conablj 
• DLlYnie .. Hedimix 

· Rifled 
• Toontje Hendrik)( 

Kan levende glstcellen bevatten 
Elwltgehalte kan per fabrlek sterk vllIrferen 
Kan problemen geven biJ spoelgoten 

Struttuur -+ dragende zeullen 
Nlppelwaardlg 

Silo 
Regl!lmatig roere ... 
Sleufsno 
Silo 

Ongez:uurd: 2 weken, 88ngezuurd: 4 wekel1 
j!!nkele maO!nden 
1 maanden 
2 me~nden 

Zeer variikend 
Producten zijn nlet of nauwelljks te gebrulken bij biggen. 

- - ----

13 

Opmer'ldng 

Geen alc:ohol, geen glstanactler 
Voo~melljk zomermaanden besdllkbaar 

BerangrlJk vasts fabr1elc en geg!lrandeerd vau lE!iwlt 

Aa~uren van bte~1st been: 2 dagen Inwet1ctijd nodig. 
Gevoellg Voor ui~kken 
MoellJjk Inkuilen d()()t I..,.,g zctrnccl 

Voor de velVanglngsnonnen van de Indlviduclc 
broul'lerlj protfucten, tie overzlcht -Vervanofngsnormen 
"""r bljprorirJcten". I 

m< co ru 
::lo:!. 
a.~ 

<I> co 
::l ~ 
'0:7 o 0 
Cl) c -a. 
-"co 
c.n ::::::!. 

ro~ 
~'3' 
co <I> 
~ ::l O'g 

cO 
~ 
~. 

0' 
< o 
-n 

1"11 
~ -DI 
~ 



Varkenshouderij Pijnenburg Mierlo VOF 
Eendenpoel 15 te Mierlo 

070906 MER 06.07.141.01.hv Pijnenburg.doc 

Exlan 

242 



o 
-..j 
o 
<0 
o 
(J) 

$ 
m 
;;0 
o 
(J) 
o 
-..j .... 
J:> .... 
o 
:,
< 
::9. s -
CI) 
::J 
0" 
C a 
a. 
o 
() 

N 
.to
W 

1.5 PRO[)lJCrGROEP: TARWEGJSTCONCENTAAAT 

- -
C<.'llteaorie 
!';i9'ltn:&«:ha P~R: 

~'f'O(;es 

L@ver.!nclem 

AandachtspunteD 

Voordelen 

Opslag eisen 

HOlld b~iilr'hei(1 

I"-..nt!:o@n elliel'l 

--- ---- -- - - - ~--

8rlj InfoTmatie Hap, V~ J.O 
December 2005 

J(m.n~rke.n 
d.s. 2& %, ~ elwit 

Afcoholwlnnlng uit tarwezetmel!!l 

· profarm 

• Hedimix 
• Bonda 

Nippelwaardig 

Zuur besendige ililo 

2mllllMen 

· Blggen (8-15 kg) ~ 0% d.s. 
• Biggen (15-25 kg) ~ 2,5% d.s. 

· Zeugen dradlt ~ 3% d.s. 
• Zeugen lacto -+ 6% d.s. 

· VJeesvaricens start -+ 5% d.s. 
• Vleesvari<ellJl tUIsen ~ 7,5% d.s. 
• Vleesvilr1(ens afme5t -+ llGAa d.s. 

Oll>n1erltlng 

-- - - --- - - -
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2.6 PRODUCTGROEP: BAKKERIJPRODUCTEN 

Catl!aorle 
flgenscha,ppen: 

Proc •• 

Lev.r.ncl .... 

Aandachtspunten 
Broodpn)duc;ten 
Koekproducten 

Voordelen 

Opslag eisen 

Houdbaarheid 

Rantsoen efsen 

- - - --

Br1j Informade Map, Vel5l'e 1.0 
December 2005 

Kenmerken 

· d.s.65-67%, 
• d.!>. 884 92% 

· ontsloten zetmeel 

(Ultpaltken van) brood en koel< met; 
• fen verstreken ho4Jdbaameidsd3ttJm 

• Vortnfouten 
• Structuurfouten 
• Samenstelllngsfouten 

• Beuker 
• Conablj 
• Hedlmlx .. Profarm 

Verontrelnl!Jlflg 
Zoutgehalten 
Vetgehalten 

Ontsloten zetmeel 

d.s. 65% sleufsllo 
d.s. 90% voersilo 

8 maanden 

~ op hoog gehalte zout In hettotale rantsoen 

Productstrcmen varleren teveel om \taste norm te geven. 
-

17 

Oomerking 

Te hard/zacht 
Smaakilfwijkingell 

I 

stulQes pJati!: en ij~1'" 
Hoog gehalte totaal rantsoen en variatie per product 
Kan stel'"k varieren per stroom 

Voor de vervanglngsnonnen van de lodlvlduele 
bald<erijproducten, zit!: OVl!rzicht "Vi!JVanglngrnonMn 
voor lJfjproducten". 

- ------' 
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2.7 PROOUCTGROEP:VETPRODUCTEN 

Cateaorle 
Elgen.Chappen: 
Chips 
Maisenergie 
ptantaardill vet 

Proees 
Chips 
MaYsenergle 
Plantael'dig vet 

Leveranders 

Ailndacht5punten 

Yoorde&en 
Chips 
Ma1senergle 
Plantaardig vet 

Opslag elsen 
Chips 
MalMnergle 
Plantaardlg vet 

Houdba41rheld 

ltantsoen ei5en 

8r1)lnfarmatJe Map, VelSJe 1.a 
Decem~r 20lJS 

Kenmerken 

D.s. gO - 95%, veel antslaten zetmeel en vet. 
D.s. 18 - 22%. pH 3,0 - 4,0, bevat vet en dextrase 
D.s. 35 ~ 42~, pH 4,0 - 6,0, Zeer hoog vetgehalte 

Ultgesorteerd pl'l)duct op Ideur of fonnaat. 
Rafflnage van gllJCQse uit mais ~ zuiverin9 van de sulkerfractla. 
Verwertdl19 van oliehoudende zaden. 

• Beuker 
• Ouynie 

· Hedimlx 

· Rined 
• Smlmlx 

· Toontje HellClrikx 

Producten leunnen op tennijn ranzig worden (oxyderen). 

Zetmeel Is goec onlSioten door bakproa!s 
\let IS goed verteerbaar 
Zeer constant. past in ran.tsoenen met zeer hoag f:oN 

Sleufsllo 
ZuurbeQendige tank met roerwerk 
Zuurbestendlge. tan\( met roefWerk 

Enkele maanden 

V~trljk@ producten kunnen maar In kleine hoeveelheden in net 
ranstoen opgenomen worden vlnwege de hoge t:w. 
Ve.rder zijn Yetten ZI!I!r smaakbepalend en dkt kan nega-tle' 
ultpal<ken. 

- - - - - --

18 

Opmerking 

I 

Nad~Ug op smaak. achterultgang van kwalltelt 

Goed luchtdldlt Inkullen 
Gistingsgevoelig door matige conserve ring 
Rustlg rceren en nlet te vlIlIk 

Voor de veMnglng5110rmen van de Indlvldue:le 
Vetproducten, zle overzlch[ ·Ventilnglngsnormen voor 
bijptOducten". 
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2.8 PRODUCTGROEP: SMAAK-/GEURSTOFFENINDUS'tRlt: 

cauaorle 
Elgen.chappe": 
Hedlmo1 
uiensap 
Hedlgist 

Proces 

Leverander. 

A.ndachtspunten 
Hedimol 

Vootdelen 

Op"ao eJsen 

Houdbaarheld 

Rilntsoen el •• n 

Srij lnformatie Map, Ven;il!! 1.J 
Dt!ctYnbt!r 2005 

K.enmerken 

O.S. 10%, pH 3,6 - 4,5, veel ~t, eiWit, nJwl!!celstof 
D.s. 5117% 
Hoog elwlt en vet 

Tijc;lA!ns ell!! productJe van geur- en smaak$toffen 

. Profarm 
• Hedimi~ 

Smaak wordt door varttl!f'l$ nlet gewaaroeerd 

Kan extra 5IY1aak gel/en un het rantsoen 

Zuur bestendlge slll) met r'Ol!!rwl!!rken 
Ulensap wordt warm lIangelevc:rd 

en.k:~e wel«:n 

Productstromen lIarleren teveel om vaste normte g.e.yen. 

-- -

19 

Ollmerkir!!J 

Constant:e samenstel1ing I 
Won:lt lIangeleverd met een temperatuur van <6QOC 

, 

I 

I 

I 

Kleine hoeveelheden weren 

V~~r de vervangl·llIlsllOI11len van de Indlviduele 
geur-/srnuialtofflNl, lie (l1Ier.z1(i1t "Vervanglngsnormi!!n 
voor biJproducten-. 

-----
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De kwallteitscontrole wordt verstaan het In de hand houden van bederF. 01t kan ontstaan door de 
volgende micro-organlsme: 

S.l Schlmml'!l.s 

• Afbraak van sulkers en elWltten In koolzuurg.!lS en water 
• Vaak product\e VAn toxlnen (Aspergll1us en Fus.llnum) 
• VruchtbaameldsprQblemen blj zeugen, stllart en oorbijten blj vleesvarkens 
• Groelen In zuurstofrJjke omgevlng (topfi!!ag) 
• Groelln relatief droge bijproducten (60-88% ds) : CCM, brood, koekles, chips en frlet 
• Schimmel kan men pas zlen blj meer dan 1.000.000 per gram 
• Opnameproblemen a.g.v. smaak en geur atwlJklngen 
• Droge stof verliezen tot 20 % 
• GMP max norm: 10.000 per gram. Probleemnlveau > 50.000 per gram 

3.2 Gisten 

• Afbraak v.an sulkers en zetmelen tot koolzuurgDS en water (soms alcohol) 
.. Droge st.of verllezen \len 2 tot 40% 
• Door zeer explosleVG groal, remmlng melkzuur bacterien 
• Gasproductle In leldlngen, brlJvoer en maag vartcen 
• Verterlngsstoornlssen (dlarree) 
• Smaak en geur afwljklngen van brlj\loer en voeropname problemen 
• Probleem nlveau bljproducten >100.000, alndmengsels >1.000.000 
• Er zUn dne categorleen glsten. Een komt veel voor natte bljprod ueten, maar Is geen 

liekteverwekker. 

• E-colle en salmonella zlJn belangrljke pathog.ene vertegenwoordigers 
• Afbraak van eiwltten tot ammonlak en arvalstoffen (toxinen) 
• Smaak en geurafwljkingen van voer 
• Stankprobiemen als gevolg van rotting 
• Voeropnllmeproblemen 
• GMP max norm 100, Probleemnlvo; > 1000 per gram 
• 1 op 1000 Enterobacterlen kan een s!!lmonella zijn 

• Omzettlng van suikers en zetmeel (n melkzuur, azijnzuur en propionzuur 
• Zelfconservering 
• Melkzuur bevordert smaak brlJvoer, azljnzuur nlet 
• Bljno geen energic verlies blJ omzet;tjng 
• Opbouw van posltief flora In voormengsel en brljvoersinstaliatie 
• Opbouw van posltlef flora In darmkanaaJ van dler 
• Langzame groelers, glsten groelen sneller 
• Groelen met en zander zuurstof 

Br~J Informatl@ ~ap, Versle 1. CJ 
Dec:em~r 2005 
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Varkenshouderij Pijnenburg Mierlo VOF 
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Exlan 

• Ranzlg women van vet 
• Snelheld. ramlg worden (s athanksIIJk vartsati'lensteHlng vet, zuurstot water, metaallanen .en 

tempe:ratwr 
• Smaak en geu~fWlJ1cJng 
• Daftn" voedlngswaarde 
• vernieLigen vetoplosbare IIltamlnes (A en E) 
• Kunnen reageren met zWilvelhoudende amlnozuran zoaIs methionine en cystfne 
• Antl~oxyant Vb01i!:~t m~fg wonI.en vet 

BrIJ [nfofTTI<J He Nbp, V~ 1.0 
December 2005 
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Varkenshouderij Pijllenburg Mierlo VOF 
Eendenpoel 15 Ie Mierlo 

4 Brijvoerinstallatie 
4 t)l\:llYO£:l~HiSl·t-.l..LATn. 

Een brlilloerlnstallatie-In globaal In te delet'lln 3 stulcken: 

• Opslag 
• Br1jvoerkeuken 
• ClrClJlt 

Exlan 

Allereerst is de keuze v~n de opslagmethoden ~fhankelijk van het SGort producten dat men wil 
gaen voeren. Hierin onderschelden we de volgende categarieen: 

• Vlaeibare (b~)producten~ 
o Betonnen bunkers 
o polyester silo's 
o Metalen tanks 

.. Droge (bij)producten): 
o polyester 5:110'5 
o Sleufsno's 

.. Stapelbare (bij)producten: 
o steufsno's 

A!gemene aandachtspunten m.b.t. opslag: 
• Inhoud en afmetingen 
• Bcreikbaarheid 
• Zuurbestendlgheld 
• Hlttebestendlgheld 
.. Roerwerk (evt. met keerschotten) 
.. Afsluiters en Jeidlngen 
• Mangaten 
• Veiligheid 

Opslag vloalbare (bij)pr¢rJ.Jct~1J 

6~tonnQn bunl{~rs pl>lye~r 5110'& / MetaTen t<,nks: 

Voorderen Nadelen Voorderen nadelen 

• Overzfcht en .. Goede coating is • Relatief snel te .. Geen overzicht en 
controle op de noodzaak. plaatseiT . contra Ie op de 
{blj)producten. • Moet Inpandig • Verplaatsw ar {blj)producten. 
.. Betere controle op geplaatst worden: (lndlen nodlg). • Geen goede controle 
(werking van) extra bouwkosten • Prljstechnlsch op (werking van) 
roerwerk. e.g.v. meer relatief gunstig. roerwerk. 
• Eenvoudlg te staUnhoud of extra • Moeilijk (zelf) te 
relnigen. overkepplng. reinlgen. 
• Compact, geen • Open constructle : • Aanslultlngen gevoellg 
fu lmt.everlles tussen veillgheld, voor vorst, m.n. Ideppen. 
bunkers. gesvormlng, • Kan problemen geven 

bevulilng. vanult welstand. 
• Nlet verplaatsb.1ar. • Hittebest~ndl9held Is 
• Relatlef hog!! een punt van aanc;!acht.* 
Investerl ngskasten. 

• : problemen m.b. · hittPbestenrll, held eldtaJJet!.rf veer coj'yoscer Silo's fNJ Iller \fllc( rrt~(i1Ii!" tlnks 

Brij Infotmatie Nap, Ve~ 1.D 23 
December 2005 
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Varkenshouderij Pijnenburg Mierlo VOF 
Eendenpoel 15 te Mierlo 

Exlan 

Metalen tanks worden vaak 2" hands aangeschaft en zijn zeer geschlkt om vloelbare (biJ}producten 
In op te slaan. Punt van aandacht Is dat hler standaard vaal< geen roerwerk in %it. Ook goede 
lzanslultlngen zljn vaak niet aanwezig. Dele voorzlenlnge"" rullen op maat gemaakt moeten 
worden, 

OpsJag va~ (bij)prcv.!tJcten 

Polyeswr sllO'$ Sleuf,II~'i!5 

Voordelen Nadelen Voordelen nadalen 

• RelatJef snel te • Kan problemen • Grote • Extra Investerlngen: 
plaatsen. geven v<lnult opslagcapaclteit ~ - loader 
• Verplaatsbaar (indien welstand. gunstlge pnjs - voormenger 
noclI9)· • Aileen geschlkt (btj) produden. • Meer aandacht 
• Prljstec:hnlsch relatref voor producten met • Geschlkt voor aile random hygi~ne 
gunstlg. goede roope/gen- soorten producten (vermorstng). 
• Werkt hyglenlsch. Schappen. • Relatlef lang • Meer kans op 
• Arbeldsextenslef houdbaar. ongedlerte. 

• Flexlbel m.b.t. • Arbeldslntenslef. 
hoeveelheden • Niet verplaatsbaar. 

Algemene aandachtspunten blj opsJag in sleufsilo/s zijn: 
• !<uUplaat: schoon en glad met voldoende afschot. 
• Voershelheld: mlnlmaa/ 1 meter per week. De afmetlngen van de leull dlanen hlerop aangepast 

te worden (hoogte en breedte). 
• Afslulting aan de ranclen m.b.v. plastic stroken. 
• Goed aanrljden 
• AfhankeUjk van het drogestofpercentage de kuif aanzuren. 
• Afdekzand op de plastlc • 

Het belangrljlcste voordeer vi!ln een voormenger, is de mogellJk held om stapelbare eo 
gepelleteerde producten te kunnen verwerlcen in een brljvoetfnstaJlaUe. 

Srlj Inlormal1e Map, Verlile 1.D 
December 2()O~ 
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Varkenshouderij Pijnenburg Mierlo VOF 
Eendenpoel 15 Ie IVlierlo 

Een br/j lloerkl!uken is globaal In onder te verdelen In 

• Aanvoerleidlngen 
• Menger(s) 
• Afvoerleldlngen 

B~ de aanvoerleJdlngen zijn de lIolgende punten van belang: 
• Per (blJ)product een a parte aanvoerleldlng. 
• Diameter 

o Indoseersnelheld 
o Viscositelt (bl1)product 

• Lengte IIIn de leldlngen en na[ooptlJden 

Exlan 

• Plaatsln9 van de pomp: hierblj moet relcening gehouden worden met het feit dal de 
aanvoerteldtng van de producten met de hoogste vistositeit het korste zijn. Dit i.lI.m. de 
aanzufgkracht van de pomp. 

• Plaats van Indoseren In de menger: Olt wll zeggen dat producten die het maellijkste mengen, 
zO dkht mogel~k blj het roerwlef Ingcdoseerd dlenen te worden. 

Het aantar en saort menger(s) dat gebrulkt wordtr Is afhankelljk van de volgende punten: 
• Vaersysteem 
• Welke dlercategorle~n worden ermee gevoerd 
• Aantal ventielen dat gevoerd moet worden 
• Vaersnelheid ~ gelljktijdig menge" en uitdoseren. 

BIj de afvoerleldrngen zljn de volgende punten van belang: 

• Clrcuittengte 
• Diameter cfrcult 

.Een ccmbfnatle van bovenstaande argumenten bel'nvloeden de nauwkeurlgheld van ultdosel'en er 
de hoeveelheld restvoer. Verder bepaalt het, In comblnatie met de dragestof van het voer, de drt 
dIe nodlg )s om het voer rond te pompen. Oak het aantal bachten en vervalstukken hebben lnvlC)! 
op de benodlgde druk. 

Voor hel berekenen van de leldlnglnhoud van 1 meter clrcultlengte dient de volgende formufe 
gehanteerd t e worden; 

3,14 ... straal blnnenmaat 2 * 1000 

SUls met een doorsnede van SO mm ~ 1,5 liter per meter 
Buls met een doorsnede van 63 mm -7 2.5 liter per meter 

BekenyoQrbeeld; 

Doors:nede van het cfrcuit is SO Mm. 
De dikte van de wand Is ongeveer 3 mm, dus de doorsnede blnnenmaat Is 44 mm 
(straal = 22 mm). 
3,14" 222 *' 1000 '" 1.519.760 mm1 

"" 1500 mt 

BrlJ /nfr;lrmatie Map, Versie t.O 
D«ember 2005 
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Varkenshouderij Pijnenburg Mierlo VOF 
Eendenpoel 15 teMierlo 

4.4 Brijvocrsystemen 

Globaal zUn er een drletal bt1jVoersystemen te ortderscheJden: 

• Conventloneel 
• KoIomvoed ering 
• Restloos 
• Oubbelleldlng 

Conyeptfoneel 
De gehele leldlnglnhoud Is continu gevuld met eM soort br1jvQer. 

Koigmyoederlng 

Exlan 

Voersoort 1 wordt doOr voerwort 2 voottgeswwd, waarbU de kens op vermenglng tussen de 2 
voersoorten I~nwezlg Is. 

Be5I:!QQS 
Het \IOar wordt door de leidlnQ getransporteerd, door er een vloelstor ($tuur- or procesvloelstor 
genoemd) achteralrn te sturen. Bij restloze brijvoederlng ztjn het brtJvoer en de procesvloelstor 
gescheiden cklor een separator (kunststof prop). Bij kolonwoeclering Is dtt nlet het geval. 

Oubbellelding 
Er worden 2 voersoorten door 2 aparte leldlngen getransporteerd. Oele voersoorten kunnen In aile 
verhoudlngen (n de trog ultgedosserd worden. Olt voersysteem heeft dus de mogeUjkheid om twee 
voeders traploos over te schakelen. 

Veto,... ell' l1adelen 

Eenvoud 
NauwkeurlO doseren 
Vermenglng 
Aantal mellClSElls 
Bsen 8an menghoeveelheid 
Oudvoer 
Dl"OQestor-~rcenti!lge· 
Procesvloeistof 
StorlnQ$I1evoellQheld I onderhoud 

Aantal resttanks 

BrlJ f1lfotm8tJe Hap, V~1ii! I.D 
Dec;ember 2005 
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Varkenshouderij Pijnenburg Mierlo VOF 
Eendenpoel 15 te Mierlo 

Elsenpakket 'len de trog: 
,. Voldoende vreetbreedte (17 c;m per big en 30 em per vleesvai'ken) 
• Trogafschelders 
• Mestbeugels 2tChter aan de bak 
• Antl-morsrand zowel veor· als achterkant 
• Geen hoe1<en 11"1 verbend met voerresten 
• Gemukt v~n gl~d, sterk en goed teO relnlgen matet1ol1al (Kunststof of RVS) 

Aantal menasels 
Eenvoud 
Rulmte 
COntro/e 
Enero\ekosten 
OroQe stor Q/o 

Verlles droJlo stof 
Voeron 
• 8eperkt 
• Qnbe:~rkt 
HVQi~ne I lrOQbevuUerl 
Vermorsina 
Onderhoud I storlml 

BrlJ lnformatie Map, Versle Ul 
December 2005 
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Varkenshouderij Pijnenburg Mierlo VOF 
Eendenpoel 15 Ie Mierlo 

5 'tANTS{)ENBEREK'ENING 

Edan 

BU hat berekenen van een rantsoen, dlent met de volgende punten rekenlng gehouden te worden: 
• Besc:hlkbare opslag voor natte en drege producten 
• Aanwezlghe1d Vi!ln een voormeng er 
• Gewenste drogestorgehalte van het mengsel 
• Gewenste voedlngswaarden 
• Kwantelt van de producten I.r.t. de dlercetegorlc 
• Prljzen van de producten 

$.1 nroge5tofgehatten 

Het gewenste drogestofgehalte van een brljvoerrantsoerl ts athankelijk van: 
• Capadteft van de Installatle: 

o Lengte circuIt 
o tapadtelt van de pomp 

• Dlercategorle: 
o Dragende zeugen 
o Lacterende zeugen 
o Gespeende blggen 
o Vleesval'kens 

18~20% 

18~20% 
24~25% 

23-24% 

In een br1jlloercomputer staat veelal een argelelde Vall hat drogestofgehatte aangegeven In de 
vorm van zogenaamde mengverhoudlngen. Het Is erg belang rUk om'te weten of deze 
mengverhoodlng de water-voer verhoudlng of de water-<t~estof verh<H.ldlng Clangeeft. Oft Is per 
brtjvoerlnstallatie verschlllend. 

DeverschDlende vemoudingen kunnen!!lls votgtmfden JJerekend: 

Water-voer vertloudtng: 

88%d.5. 
~---•• --------- • 1 kg voer 
d.s.% rantsoen 

Water:droge$Q( yerhOJ.l.d!Oill. 

100% (I.s. 
---~~----~-~--- w 1 kg drogestof 
d.s.% rantsoen 

)lQorbeeldj 

Indlen hat rantsoen een drogestof heert van 23%, dan heaft dlt rantsoen een water-voer 
verhoudlng van: 

es% 
_ •• _- ; 3,83 ., d.w.z. dat 11<g voer met 88% d.s_ gelljk Is aan 3t 83 liter brlJ met 23% d.s. 
23% 

Deze 3t 83 liter brij bevat dus 1 kg voer en 2t B3 liter water ~ de water-vaer varhouding bedraagt 
dus 2,83: 1 

In bljlage :2 staat een omrekenlngstebel val"\ water-veer en water~drogestorverhoudLng ten opzlchte 
van verschillende drogestofgehi!lilten. 

Brfj [nformatJe Map. Versle J.O 
D~berZOO5 
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Water: Droae stof 
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Exlan 

Bijlage 17 Lopende ontwerpbeschikking veranderingsvergunning 

VERGUNNING WET MILIEUBEHEER 

Ontwerpbeschikking 

Aanvraag 
Op 31 mei 2007 ontvingen wij een aanvraag van de heer W. Pijnenburg voor een 
varkenshouderij Pijnenburg Mierlo VOF gelegen aan Eendenpoel15, 5731 PH te Mierlo. 

Deze aanvraag betreft een vergunning voor het veranderen van een inrichting 
(veranderingsvergunning), volgens artikel 8.1 sub b van de Wet milieubeheer, in verband met 
een verandering van een agrarisch bedrijf voor het houden van varkens waarvoor al eerder 
vergunning werd verleend. 

Vergunning wordt gevraagd in verband met: , 
- het huisvesten van aile vleesvarkens in stal 2 op een koeldeksysteem, waarbij het aantal 

vleesvarkens in deze stal toeneemt; 
- het uitvoeren van stal 3 als ziekenboeg; 
- het huisvesten van aile guste- en dragende zeugen in stal 4 op een koeldeksysteem; 
- het aansluiten van stal 5 op een chemische luchtwasser, waarbij het aantal te huisvesten 

zeugen in deze stal toeneemt; 
- het aansluiten van stal 6 op een chemische luchtwasser, waarbij het aantal te huisvesten 

biggen in deze stal toeneemt; 
- het bijplaatsen van twee luchtwassers met bijbehorende opslag van zuur en spuiwater; 
- het realiseren van een nieuwe stal ten behoeve van de huisvesting van overig rundvee en 

vrouwelijk jongvee; 
- het verwijderen van een 500 liter dieseltank. 

De aanvraag omvat de volgende stukken: 
- aanvraagformulier, gedateerd 31 mei 2007, ingekomen 31 mei 2007; 

tekeningen van de inrichting, nr. 07PM1.M1, gedateerd 31 mei 2007, ingekomen 31 mei 
2007; 
geurberekening met V-stacks Vergunning, gedateerd 31 mei 2007, ingekomen 31 mei 2007; 
augustus 2006; 
beschrijving emissiearm stalsysteem inclusief detailtekening BB 00.06.093, gedateerd 31 mei 
2007, ingekomen 31 mei 2007; 
beschrijving emissiearm stalsysteem inclusief detailtekening BB 99.02.069, gedateerd 31 mei 
2007, ingekomen 31 mei 2007; 
beschrijving emissiearm stalsysteem inclusief detailtekening BB 97.01.051V1, gedateerd 31 
mei 2007, ingekomen 31 mei 2007; 
beschrijving chemisch luchtwassysteem inclusief detailtekening BWL 2004.02, gedateerd 31 
mei 2007, ingekomen 31 mei 2007; 
monstername protocol behorende bij de chemische luchtwasser, gedateerd 31 mei 2007, 
ingekomen 31 mei 2007; 
dimensioneringsplannen behorende bij de chemische luchtwassers ten behoeve van de 
stallen 5 en 6, gedateerd 31 mei 2007, ingekomen 31 mei 2007; 
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Edan 

Deze stukken leveren voldoende informatie Op voor een goede beoordeling van de aanvraag en 
maken deel uit van de beschikking. 

Omgeving van de inrichting 
De inrichting ligt aan Eendenpoel 15 te Mierlo, gemeente Geldrop-Mierlo, kadastraal bekend als 
gemeente Mierlo sectie K, nummer 127. 

De omgeving van de inrichting wordt aangemerkt als een buitengebied. 

De inrichting is niet gelegen binnen de boringsvrije zone van het bij Provinciale 
Milieuverordening (PMV) van de provincie Noord-Brabant, aangewezen 
9 rondwaterbeschermingsgebied. 

Coordinatiebepalingen 
Deze inrichting loost geen bedrijfsafvalwater waarvoor ingevolge de Wet verontreiniging 
oppervlaktewateren (WVO) een vergunning moet worden verleend. De coordinatieregeling 
volgens de artikelen 8.28 tim 8.34 en hoofdstuk 14 van de Wet milieubeheer is niet van 
toepassing. 

De aanvraag heeft betrekking op een op te richten bouwwerk. De coordinatiebepalingen 
krachtens de Woningwet en de Wet milieubeheer zijn derhalve van toepassing. 

Overwegingen 
De procedure is uitgevoerd volgens het bepaalde in hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer en 
Afdeling 3.4 van de Aigemene wet bestuursrecht. 
De aanvraag betreft een inrichting behorende tot de categorieen 1.1, 7.1 en 8.1 van bijlage I, 
behorende bij het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer. 

Over de aanvraag heeft geen vooroverleg plaatsgevonden. 

De aanvraag is beoordeeld aan de hand van het toetsingskader zoals neergelegd in artikel 8.8 
en artikeI8.9. van de Wet milieubeheer. De beoordelingen zijn verwoord in bijgevoegd 
beoordelingsverslag. 

Door naleving van de aan deze vergunning verbonden voorschriften worden de nadelige 
gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken voorkomen, of voor zover dat niet 
kan, ten minste in voldoende mate beperkt of ongedaan gemaakt. 

BESLUIT 
Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo zijn, gelet op de Wet milieubeheer en de 
Aigemene wet bestuursrecht, voornemens te besluiten: 

1. De door Pijnenburg Mierlo VOF gevraagde veranderingsvergunning voor een 
varkenshouderij gelegen aan Eendenpoel 15, 5731 PH te Mierlo, te verlenen onder de 
bepaling dat de bij de aanvraag ingediende en gewaarmerkte stukken, evenals het aan 
deze vergunning toegevoegde beoordelingsverslag, deel uitmaken van de vergunning 
en verder onder de aangehechte voorschriften; 

2. Voorschrift 2.1.1 en de hoofdstukken 5, 7 en 20 van de ter plaatse reeds geldende 
vergunning ingevolge de Wet milieubeheer d.d. 17 oktober 2003 in te trekken. 
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Burgemeester en wethouders wijzen er voorts op dat de voorschriften (met uitzondering van 
voorschrift 2.1.1, hoofdstuk 5, 7 en 20) van de reeds geldende vergunning d.d. 17 oktober 2003 
van kracht blijven voar de veranderde inrichting voor zover bij de onderhavige vergunning niet 
anders is bepaald. 

Geldrop, 31 augustus 2007 

Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo, 
Namens dezen, 
hoofd afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling , 

J.A.J. van Amelsfoort 
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Edan 

BEOORDELlNGSVERSLAG AANVRAAG VERGUNNING WET MILIEUBEHEER 

Naam aanvrager: Pijnenburg Mierlo VOF 

Adres aanvrager: Eendenpoel 15 

Woonplaats aanvrager: Mierlo 

Adres inrichting: Eendenpoel 15 

Plaats inrichting: Mierlo 

Behoort bij vergunningaanvraag: verzoek am een veranderingsvergunning ingekomen op 31 mei 
2007. 

INHOUDSOPGAVE 

Agrarisch ____________________________ 264 
Geluid 275 
Bodem 275 
Bedrijfsafvalwater 276 
Overige aspecten 276 
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Agrarisch 

Vigerende vergunning 

Exlan 

V~~r de inrichting is op 17 oktober 2003 een nieuwe de gehele inrichting omvattende 
vergunning verleend. 

In tabel 1 zijn het aantal dieren, de ammoniakemissie (NH3) en het aantal odour units (Europese 
'geureenheden') per tijdseenheid (ouE/s) weergegeven waarvoor vergunning is verleend en ook 
rechtsgeldig is. Het maximale aantal te houden dieren is gelijk aan het aantal dierplaatsen. 

T b I 1 d a e : ver een e vergunnmg. 

Ammoniakemissie Geuremissie 
Geur- Totaal 

Aantal NH3- Totaal emissie- geur 
Stal Diercategorie I huisvestingssysteem dieren factor NH3 factor (OU) 

1 Kraamzeugen Koeldeksysteem (D 1.2.12) 184 2,400 441,6 27,90 5.133,6 
1 Kraamzeugen Koeldeksysteem (D 1.2.12) 40 2,400 96,0 27,90 1.116,0 
2 Vleesvarkens Koeldeksysteem (D 3.2.6.2) 288 1,400 403,2 17,90 5.155,2 
2 Vleesvarkens Traditioneel (D 3.2.1.1) 71 3,000 213,0 23,00 1.633,0 
2 Vleesvarkens Koeldeksysteem (D 3.2.6.1) 144 1,200 172,8 17,90 2.577,6 
3 Vleesvarkens Koeldeksysteem (D 3.2.6.1) 72 1,200 86,4 17,90 1.288,8 
4 Beren Traditioneel (D 2.5) 2 5,500 11,0 18,70 37,4 

4 
G- en Dragende zeugen Traditioneel (D 

40 4,200 168,0 18,70 748,0 1.3.14) 

4 
G- en Dragende zeugen Koeldek (D 

48 2,200 105,6 18,70 897,6 1.3.8.1 ) 

5 
G- en Dragende zeugen Koeldek (D 

593 2,200 1.304,6 18,70 11.089,1 1.3.8.1) 

6 
Gespeende biggen (D 1.1.12.3 I D 

3.024 0,180 544,3 5,50 16.632,0 
1.1.10.1) 
Totaal 3.546,5 46.308,3 

Aangevraagde vergunning 
Het aantal dieren waarvoor vergunning wordt gevraagd, de ammoniakemissie (NH3) en het 
aantal odour units (Europese 'geureenheden') per tijdseenheid (ouE/s) zijn in tabel 2 
weergegeven. Het maximale aantal te houden dieren is gelijk aan het aantal dierplaatsen. 

T b 12 a e d : aangevraagl e vergunmng. 

Ammoniakemissie Geuremissie 
Geur-

Aantal NH3- Totaal emissie- Totaal 
Stal Diercategorie I huisvestingssysteem dieren factor NH3 factor geur 

1 Kraamzeugen Koeldeksysteem (D 1.2.12) 184 2,400 441,6 27,90 5.133,6 
1 Kraamzeugen Koeldeksysteem (D 1.2.12) 40 2,400 96,0 27,90 1.116,0 
2 Vleesvarkens Koeldeksysteem (D 3.2.6.2) 560 1,400 784,0 17,90 10.024,0 
4 Beren Traditioneel (D 2.5) 2 5,500 11,0 18,70 37,4 

4 
G- en Dragende zeugen Koeldek (D 

88 2,200 193,6 18,70 1.645,6 1.3.8.1 ) 
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5 G- en Dragende zeugen luchtwasser 
I (BWL 2004.02) 

6 
Gespeende biggen (D 1.1.12.3/ D 
1.1.10.1 ) 

7 Overig rundvee(A j) 
7 Vrouwelijk ionavee traditioneel (A 3) 

TotaaJ 
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Exlan 
Advlsc", 

1,300 867,1 13,10 8.737,7 

0,180 632,3 5,50 19.321 ,5 

9,500 513,0 
3,9 7,8 

3.546,4 46.015,8 
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Geurhinder uit dierenverblijven 

Aigemeen 

Exlan 

De inrichting ligt in het buitengebied van de gemeente Geldrop Mierlo. De inrichting is gelegen 
in een concentratiegebied als aangegeven in bijlage 1 van de Meststoffenwet. 

Toetsingskader 
De aanvraag is getoetst aan: 
a. de Wet geurhinder en veehouderij (Staatsblad 2006, nummer 531), in werking getreden per 

1 januari 2007 (Staatsblad 2006, nummer 671) (geurwet); 
b. de Regeling geurhinder en veehouderij (Staatscourant 2006, nummer 246; zoals is 

gewijzigd op 9 juli 2007, Staatscourant 2006, nummer 136) (geurregeling); 

Toetsing geurhinder 
De geurhinder,die afkomstig is van de inrichting, is getoetst aan de normen voor de 
geurbelasting en de afstandseisen uit de geurwet. De geuremissiefactoren voor het bepalen van 
de geuruitstoot zijn overgenomen uit bijlage 1 van de geurregeling. Voor wat betreft de 
omgevingscategorieen is uitgegaan van de geurwet. 

Binnen de inrichting worden dieren van diercategorieen gehouden waarvoor geen 
geuremissiefactoren zijn vastgesteld. Ook worden dieren van diercategorieen gehouden 
waarvoor wei geuremissiefactoren gelden. V~~r deze twee delen van de inrichting wordt, veor 
elk deel afzonderlijk, een beoordeling van de geurhinder opgesteld. 

Beoordeling dieren zonder geuremissiefactoren ('vaste afstandenj 
In bijlage 1 van de geurregeling zijn voor vrouwelijk jongvee tot 2 jaar en overig rundvee ouder 
dan 2 jaar geen geuremissiefactoren opgenomen. Op grond van artikel 4 lid 1 van de geurwet 
betekent dit dat voor deze diercategorieen een afstand van minimaal 100 meter tot 
geurgevoelige objecten binnen een bebouwde kom en een afstand van minimaal 50 meter tot 
geurgevoelige objecten buiten een bebeuwde kom moet worden aangehouden. Ook moet op 
grond van artikel 5 van de geurwet een afstand tussen het geurgevoelige object en de gevel 
van het dierenverblijf worden aangehouden. Deze afstand bedraagt ten minste 50 meter voor 
objecten binnen een bebouwde kom en ten minste 25 meter veor objecten buiten een 
bebouwde kom. 

In tabel 3a is een overzicht gegeven van de geurgevoelige objecten in de directe omgeving van 
het bedrijf. Per object is daarbij zowel de werkelijke afstand, als de minimaal vereiste afstand 
aangegeven. Het gaat hierbij enerzijds om de afstand tussen de buitenzijde van een 
geurgevoelig object en het dichtstbijzijnde emissiepunt van het betreffende gedeelte van de 
inrichting. Anderzijds gaat het om de afstand tussen de buitenzijde van een geurgevoelig object 
en de dichtstbijzijnde buitenzijde van een dierenverblijf (stal) van het betreffende gedeelte van 
de inrichting. 

Tabel 3a: geurhinder vaste afstanden), situatie aangevraagde ve[gunning. 
Adres geurgevoelig Cat. Gemeten tot emissiepunt Gemeten tot buitenzijde 
object object Werk. Gew. Punt Werk. Gew. Punt 

afst. afst. afst. afst. 
(m) (m) (mJ (m) 

Eendenpoel 16 buiten 120 50 Deur 119 25 Deur 
stal7 stal7 
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Cat. object: categorie indeling van het betreffende object, binnen is binnen bebouwde kom en 
buiten is buiten bebouwde kom. 
Werk. afst. (m): werkelijke afstand tussen geurgevoelig object en inrichting, gemeten in meters. 
Gew. afst. (m): gewenste afstand tussen geurgevoelig object en inrichting, gemeten in meters. 
Punt: bepalend punt van de inrichting, betreft het emissiepunt of de buitenzijde van het 
dierenverblijf. 

Vergelijking van deze afstanden toont aan dat wordt voldaan aan de afstandsnormen van de 
geurwet 
8eoordeling dieren met geuremissiefactoren 
Bij diercategorieen waarvoor geuremissiefactoren zijn vastgesteld in de geurregeling, moet met 
behulp van het verspreidingsmodel 'V-Stacks vergunning' de geurbelasting op het 
geurgevoelige object worden bepaald. 

Op grond van artikel 3 lid 1 van de geurwet mag de geurbelasting op geurgevoelige objecten 
niet meer bedragen dan: 

3,0 OUE/m3 lucht op een geurgevoelig object binnen een bebouwde kom, binnen een 
concentratiegebied; 
14,0 OUE/m3 lucht op een geurgevoelig object buiten een bebouwde kom, binnen een 
concentratiegebied; 
2,0 OUE/m3 lucht op een geurgevoelig object binnen een bebouwde kom, buiten een 
concentratiegebied; 
8,0 OUE/m3 lucht op een geurgevoelig object buiten een bebouwde kom, buiten een 
concentratiegebied. 

In afwijking hiervan moet op grond van artikel 3 lid 2 van de geurwet tot een object dat deel 
uitmaakt van een andere veehouderij, of een object dat op of na 19 maart 2000 heeft 
opgehouden deel uit te maken van een andere veehouderij , een afstand worden aangehouden 
van: 

minimaal 100 meter indien gelegen binnen een bebouwde kom; 
minimaal 50 meter indien gelegen buiten een bebouwde kom. 

Verder moet op grond van artikel 5 van de geurwet een afstand tussen het geurgevoelige object 
en de gevel van het dierenverblijf worden aangehouden. Deze afstand bedraagt ten minste 50 
meter voor objecten binnen een bebouwde kom en ten minste 25 meter voor objecten buiten 
een bebouwde kom. 

Van de berekening van de geurbelasting met het verspreidingsmodel 'V-Stacks vergunning' is 
een rapportage bij de aanvraag gevoegd, "nieuwe berekening", d.d. 31 mei 2007. De 
uitkomsten van de berekening zijn opgenomen in tabel 3b. In deze tabel 3b is een overzicht 
gegeven van de geurgevoelige objecten in de directe omgeving van het bedrijf. Per object is 
daarbij zowel de werkelijke afstand als de minimaal vereiste afstand aangegeven en waar nodig 
is ingegaan op de werkelijke en de vereiste geurbelasting. Voor de geurgevoelige objecten bij 
veehouderijen gaat het enerzijds om de afstand tussen de buitenzijde van een geurgevoelig 
object en het dichtstbijzijnde emissiepunt van het betreffende gedeelte van de inrichting. 
Anderzijds gaat het om de afstand tussen de buitenzijde van een geurgevoelig object en de 
dichtstbijzijnde buitenzijde van een dierenverblijf (stal) van het betreffende gedeelte van de 
inrichting. Ook voor de andere geurgevoelige objecten is deze afstand tot de buitenzijde van het 
dichtstbijzijnde dierenverblijf bepaald. Verder is op deze andere geurgevoelige objecten de 
geurbelasting berekend. 
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I b bit' h' d 't l' d Tabe 3 : geur e as Ing en geur In er, SI ua Ie aangevraagl e vergunnlng. 
Geurgevoelige objecten, niet zijnde een veehouderij : 
Adres Cat. Geurbelasting (OU E/ m3) Gemeten tot buitenzijde 
geurgevoelig object Werkelijk Norm Werk. Gew. Punt 
object afst. afst. 

(m) (m) 
Hogtsedijk 62 buiten 4,97 14,0 340 25 Gevel8tal5 

Bebouwde kom binne 0,82 3,0 > 500 25 Gevel 8tal 2 

Mierlo n 
Bebouwde kom binne 2,05 3,0 > 500 25 Gevel8tal5 

Helmond n 

Geurgevoelige objecten, zijnde een veehouderij: 
Adres Cat. Gemeten tot emissiepunt Gemeten tot buitenzijde 
geurgevoelig object Werk. Gew. Punt Werk. Gew. Punt 
object afst. afst. afst. afst. 

(m) (m) (m) (m) 
Eendenpoel 16 buiten 56 50 Ventilator 53 25 Gevel 8tal 2 

8tal2 
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Cat. object: categorie indeling van het betreffende object, binnen is binnen bebouwde kom en 
buiten is buiten bebouwde kom. 
Werkelijk: berekende geurbelasting met 'V-Stacks vergunning'. 
Norm: norm geurbelasting op basis van de Wgv of gemeentelijke verordening. 
Werk. afst. (m): werkelijke afstand tussen geurgevoelig object en inrichting, gemeten in meters. 
Gew. afst. (m): gewenste afstand tussen geurgevoelig object en inrichting, gemeten in meters. 
Punt: bepalend punt van de inrichting, betreft het emissiepunt of de buitenzijde van het 
dierenverblijf. 

Vergelijking van deze geurbelasting en afstanden toont aan dat wordt voldaan aan de normen 
voor geurbelasting en afstand van de geurwet. 

Conclusie geurhinder dierenverblijven 
De door de inrichting veroorzaakte geurhinder staat het verlenen van de vergunning niet in de 
weg. 

Ammoniakemissie uit dierenverblijven 

Aigemeen 
Op 8 mei 2002 is de Wet ammoniak en veehouderij in werking getreden. Ingevolge de Wet van 
17 februari 2007, houdende wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij richt de wet zich op 
de bescherming van zeer kwetsbare gebieden. Zeer kwetsbare gebieden moeten worden 
aangewezen door de provincies. Zolang het besluit tot de aanwijzing van kwetsbare gebieden 
niet bekend gemaakt is, worden als zeer kwetsbare gebieden aangemerkt de kwetsbare 
gebieden zoals bedoeld in de Wav zoals deze gold tot het in werking treden van de 
wijzigingswet. Het dichtstbijzijnde zeer kwetsbare gebied is het gebied Sang/Goorkens. De 
kortste afstand tussen de rand van dit zeer kwetsbare gebied en een dierenverblijf binnen de 
inrichting bedraagt circa 500 meter. 

Toetsingskader 
Voor zover het de ammoniakemissie uit dierenverblijven betreft is de aanvraag getoetst aan: 
a. de Wet ammoniak en veehouderij (wet van 31 januari 2002 (Staatsblad 2002, nummer 93) 

en in werking getreden op 8 mei 2002 (Staatsblad 2002, nummer 207); zoals is gewijzigd op 
17 februari 2007 (Staatsblad 2007, nummer 103) en in werking getreden op 1 mei 2007 
(Staatsblad 2007, nummer 156)) (Wav); 

b. de Regeling ammoniak en veehouderij (regeling van 1 mei 2002, Staatscourant nummer 82; 
zoals is gewijzigd op 12 juli 2002, Staatscourant nummer 136; 26 maart 2004, Staatscourant 
nummer 70; 8 juni 2005, Staatscourant nummer 153; 21 november 2005, Staatscourant 
nummer 237; 25 september 2006, Staatscourant nummer 207; 24 april 2007, Staatscourant 
nummer 92) (Rav); 

c. de Wet milieubeheer (onder andere artikel 8.11, derde lid). 

Toetsing 
De dierenverblijven van onderhavige inrichting liggen niet binnen een zone van 250 meter van 
een zeer kwetsbaar gebied. Voor deze inrichting geldt in principe geen beperking met 
betrekking tot het ammoniakplafond. 
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Exlan 
AdVlS.~' 

Getoetst is aan de eis om de voor de inrichting in aanmerking komende Beste Beschikbare 
Technieken (BBT) toe te passen (artikel 8.11 , derde lid, Wm). Hierbij is rekening gehouden met 
de volgende aspecten: beschikbaarheid, toepasbaarheid en de structurele kostenverhoging van 
de emissiearme stalsystemen in relatie tot de milieuwinst. Op grond van voomoemde criteria is 
de 'stand der techniek' bepaald. 
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Uit de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (nummer ABRvS 
200603702) van 20 december 2006 (uitspraak Mill en Sint Hubert), voigt dat bij de afweging 
economische en technische haalbaarheid voor het toepassen van BBT moet worden uitgegaan 
van de bedrijfstak en niet van het individuele bedrijf. In Nederland zijn deze verschillende 
afwegingen voor de bedrijfstak verdisconteerd in de maximale emissiewaarde en de 
overgangstermijnen van het besluit huisvesting. Het Besluit huisvesting is daarmee leidend om 
de afweging te maken voor het toepassen van BBT huisvesting van veehouderijdieren. 

Voor diercategorieen waarvoor het redelijk is om emissie-eisen te stellen zijn maximale 
emissiewaarden opgenomen in het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij (Besluit 
huisvesting). Dit besluit is op 28 december 2005 in de Staatscourant gepubliceerd (nummer 
675), maar is nog niet in werking treden. Ondanks dat is dit besluit wei toepasbaar in relatie tot 
de afweging of de BBT worden toegepast. Het besluit geeft immers een goed beeld van de 
'stand der techniek'. 
In tabel 4 is per diercategorie per stal de maximale emissiewaarde naast de emissiefactor van 
het aangevraagde huisvestingssysteem gezet. 

Tabel 4: huisvestingssystemen aangevraagde situatie. 
Emissiefactor op basis van bijlage 1 van de Raven maximale emissiewaarde op basis van 
b"1 1 h t B I't h' r Ij'age van e es UI uisves mg. 

Emissiefacto Maximale 
r emissiewaard 

Stal Diercategorie / huisvestingssysteem 
Aantal (kg NH3 per e 
dieren dierplaats (kg NH3 per 

per jaar) dierplaats per 
jaar) 

1 Kraamzeugen Koeldeksysteem (D 
184 2,4 2,9 

1.2.12) 
1 Kraamzeugen Koeldeksysteem (D 1.2.12) 40 2,4 2,9 
2 Vleesvarkens Koeldeksysteem (D 3.2.6.2) 560 1,4 1,4 
4 Beren Traditioneel (D 2.5) 2 5,5 -' 
4 G- en Dragende zeugen Koeldek (D 

88 2,2 2,6 
1.3.8.1 ) 

5 G- en Dragende zeugen luchtwasser 
667 1,3 2,6 

(BWL 2004.02) 
6 Gespeende biggen (D 1.1.12.3/ D 

3.513 0,18 0.23 
1.1.10.1) 

7 Overig rundvee (A 7) 54 9,5 -' 
7 Vrouwelijk jongvee traditioneel (A 3) 2 3,9 -' 

1) Niet vastgesteld. 

De voorgestelde stalsystemen in de stallen 1, 2, 4, 5 en 6 hebben allen een emissiefactor die 
beneden de maximale emissiewaarde ligt. De uitvoering van deze stallen voldoet aan de eis 
van het toepassen van de BBT. Voor de diercategorieen overig rundvee en vrouwelijk jongvee 
gelden geen maximale emissiewaarden. Voor zover bekend zijn terzake geen ontwikkelingen 
gaande. Het voorgestelde stalsysteem in stal 7 voldoet daarmee eveneens aan de eis van het 
toepassen van de BBT. 

Bij ministeriele regeling, die 1 december 2005 in werking is getreden, zijn de documenten 
aangewezen, waarmee het bevoegd gezag bij de bepaling van BBT in het kader van de 
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vergunningverlening rekening moet houden. Hierin is onder andere het SREF-document voor 
opgenomen dat in juli 2003 is vastgesteld voor de intensieve veehouderij. Hierin zijn ondermeer 
diverse emissie-arme stalsystemen aangegeven, die als best beschikbare (stal)technieken 
(SST) kunnen worden aangemerkt. Volledigheidshalve worden hieronder de stalsystemen voor 
de intensieve veehouderij dieren vergeleken met het SREF-document. 

De aangevraagde chemische luchtwassers voor guste- en dragende zeugen en gespeende 
biggen zijn in de SREF-document voor intensieve veehouderijen niet aangewezen als SST. Dit 
om reden van het hogere verbruik van energie en grondstoffen (zwavelzuur) en dientengevolge 
het ontstaan van spuiwater. Door toepassing van de stand der techniek en een zorgvuldig 
beheer van de luchtwasser wordt het energieverbruik (zie ook het gestelde onder de kop 
"Energiebesparing") beperkt. 
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Het spuiwater bevat sulfaten die (elders) als meststof voor de land- en tuinbouw kunnen worden 
aangewend. Daarentegen worden (rest)emissies van ammoniak, stof en geur aanzienlijk 
verminderd. Onder deze omstandigheden moet ook het gebruik van een chemische luchtwasser 
als SST worden beschouwd. Temeer nu een dergelijke techniek volgens jurisprudentie reeds is 
aangemerkt als SST. 

Het aangevraagde koeldeksysteem in stal 2 en 4 voor het houden van vleesvarkens en guste
en dragende zeugen leidt tot goede resultaten maar is economisch duur. Om die laatste reden 
is het systeem in de SREF-document voer intensieve veehouderijen niet aangewezen als SST. 
In de vigerende vergunning van onderhavige inrichting wordt het gebruik van het 
koeldeksysteem in de betreffende stallen reeds toegestaan. De onderhavige aanvraag heeft 
slechts betrekking op het huisvesten van meer dieren in de betreffende stallen met een vergund 
koeldeksyteem. De voorgenomen verandering van de bedrijfsvoering ligt daarom in lijn met de 
reeds vergunde situatie. Ook technisch sluit de voorgenomen verandering aan op de reeds 
vergunde situatie. De economische investering zal ten gevolge van de onderhavig aanvraag 
derhalve beperkt blijven. Onder deze omstandigheden met de reeds vergunde 
koeldeksystemen moet ook het gebruik van deze systemen als SST worden beschouwd. 

Gezien het voorgaande wordt geconcludeerd dat de uitvoering van de aangevraagde 
stalsystemen voldoen aan de eis van het toepassen van de SST. 

Ziekenboeg 
De grootte van de ziekenboeg in stal 3 is beoordeeld in relatie tot de omvang van de 
productieruimten binnen de inrichting. De voorgestelde omvang is representatief voor de 
aangevraagde bedrijfsomvang. Daarnaast toont de voorgestelde uitvoering aan dat er hier 
sprake is van een ruimte die bedoeld is voor het huisvesten van zieke dieren. 

Conclusie ammoniakemissie dierenverblijven 
De ammoniakemissie uit de dierenverblijven vormt geen reden voor het weigeren van de 
gevraagde vergunning. Vanwege de ligging van de veehouderij buiten een 250 meter zone van 
een zeer kwetsbaar gebied wordt voldaan aan het gestelde in de Wet ammoniak en 
veehouderij. V~~r een (grote) toename van het aantal dieren of een toename van de 
ammoniakbelasting naar de omgeving, vormen het Sesluit milieu-effectrapportage 1994, de 
IPPC-richtlijn extra toetsingskaders. Deze toetsingskaders worden hierna apart behandeld. 

8esluit milieu-effectrapportage 
De activiteit waarvoor vergunning wordt gevraagd, is niet gelijk aan of leidt niet tot een 
overschrijding van de drempelwaarden van de onderdelen C en D van de bijlage van het Sesluit 
milieu-effectrapportage 1994. Dit betekent dat geen milieu-effectrapport behoeft te worden 
opgesteld. 

IPPC-richtlijn 
De IPPC-richtlijn (Europese Richtlijn 96/61/EG inzake ge'integreerde preventie en bestrijding 
van verontreiniging) verplicht de lidstaten van de EU om grote milieuvervuilende bedrijven te 
reguleren middels een integrale vergunning gebaseerd op de beste beschikbare technieken 
(SST). In Nederland is de richtlijn in de Wet milieubeheer (Wm) en in de Wet verontreiniging 
oppervlaktewateren (Wvo) ge·implementeerd. Aangezien binnen het bedrijf meer dieren worden 
gehouden dan 750 plaatsen voor zeugen, zijnde de drempelwaarde uit de bijlage I van de 
IPPC-richtlijn, valt het bedrijf onder de Richtlijn. Dit betekent dat de Richtlijn van toepassing is. 
In deze richtlijn is bepaald dat emissies naar bodem, water en lucht moeten worden voorkomen 
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en - wanneer dat niet mogelijk is - zoveel mogelijk worden beperkt. Aile passende maatregelen 
tegen verontreinigingen moeten worden getroffen door toepassing van de best beschikbare 
technieken (SST). Op grand van artikel 3, lid 3 van de Wet ammoniak en veehouderij moet een 
vergunning voor een veehouderij waarap de IPPC-richtlijn van toepassing is, worden geweigerd 
als niet kan worden voldaan aan voorschriften die vanwege de technische kenmerken of 
geografische ligging van de installatie of vanwege de plaatselijke milieuomstandigheden moeten 
worden gesteld, maar die niet door toepassing van de best beschikbare technieken kunnen 
worden gerealiseerd. In onderhavige situatie moet voor wat betreft de plaatselijke 
milieuomstandigheden rekening worden gehouden met gebieden die zijn aangewezen in het 
kader van de Wet ammoniak en veehouderij en de Habitatrichtlijn. 

De toegepaste technieken voldoen aan de eis van het toepassen van de Beste Beschikbare 
Technieken (BST) (zie de behandeling van SST onder ammoniakemissie uit dierenverblijven). 
De technische kenmerken en de geografische ligging van de inrichting of de plaatselijke 
milieuomstandigheden vormen verder geen reden voor het weigeren van de gevraagde 
vergunning, omdat de milieuomstandigheden in de omgeving van de inrichting niet vereisen dat 
verdergaande voorschriften worden gesteld met betrekking tot het toepassen van SBT. 

Energiebesparing 
A. Het toetsingskader 
Ais hulpmiddel bij de besluitvorming ten aanzien van energiebesparing is de circulaire 'Energie 
in de milieuvergunning', oktober 1999 opgesteld. De circulaire is bedoeld als een handreiking 
voor het bevoegd gezag. In december 2005 is verschenen de "Handreiking Wegen naar 
preventie bij bedrijven; aanpak preventie in het kader van de Wet milieubeheer voor vervoer, 
water, afval en energie". Deze handreiking vervangt verschillende uitvoeringsdocumenten die 
betrekking hebben op preventie. Met betrekking tot energiebesparing beschrijft de handreiking 
aileen ontwikkelingen die nog niet in de circulaire zijn beschreven. Dit betreft voornamelijk de 
meerjarenafspraken energie-efficiency 2, het convenant Benchmarking energie-efficiency. De 
circulaire "Energie in de milieuvergunning" blijft als zelfstandig juridisch document naast de 
genoemde handreiking bestaan. Het onderhavige bedrijf is niet aangesloten bij een convenant 
waarvoor, betreffende het energieverbruik, meerjarenafspraken zijn gemaakt. Het 
toetsingskader wordt, zoals hierboven vermeld, dan ook gevormd door de circulaire. In deze 
circulaire worden bij een jaarlijks energieverbruik van 50.000 kWh elektriciteit of 25.000m3 

aardgas(equivalenten), voorschriften ten aanzien van een energiebesparingsonderzoek relevant 
geacht. 

B. De gevolgen van de aangevraagde activiteiten 
Zoals uit de aanvraag blijkt, bedraagt het jaarlijks elektriciteitsverbruik circa 35.000 kWh en 
wordt er circa 5000 m3 aardgas verbruikt. 

C. Maatregelen en voorzieningen 
Door de centrale luchtafzuiging als gevolg van de chemische wassers wordt het energieverbruik 
beperkt. Voorts worden de volgende maatregelen getroffen: energiezuinige verlichting, hoog 
rendement verwarmingsketel, thermische isolatie en computergestuurde frequentieregeling. 

D. Beoordeling en conclusie 
Zoals uit het voorgaande blijkt overschrijdt het elektriciteitverbruik de eerdergenoemde grens 
niet. Het in de vergunning voorschrijven van een energiebesparingsonderzoek is niet 
noodzakelijk. 

070906 MER 06.07.141.01.hv Pijnenburg.doc 274 



Varkenshouderij Pijnenburg Mierlo VOF 
Eendenpoel15 te Mierlo 

Geluid 

Exlan 

De akoestisch relevante activiteiten van de onderhavige inrichting worden met name bepaald 
door aan- en afvoerbewegingen van voertuigen en door de ventilatoren van de stallen. De 
aangevraagde verandering heeft geen toename van de verkeersbewegingen tot gevolg. Voorts 
neemt het aantal ventilatoren door het gebruik van de luchtwassers af. De betreffende 
luchtwassers worden op grote afstand van de dichtsbij gelegen woning gesitueerd waarvan de 
geluidsuitstraling naar deze woning door de eigen bedrijfsgebouwen wordt afgeschermd. De 
onderhavige aanvraag heeft derhalve geen negatieve invloed op de akoestische belasting naar 
de omgeving. De inrichting moet voldoen aan de normstelling van de reeds geldende 
vergunningen d.d. 17 oktober 2003. 

Bodem 
In de voorschriften horende bij de reeds geldende vergunningen d.d. 17 oktober 2003 zijn reeds 
voldoende voorschiften opgenomen voor de bescherming van de bodem .. 
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De emissie van zwaveldioxide, stikstofoxiden, koolmonoxide, lood, benzeen en zwevende 
deeltjes (fijn stof, PM1O) moet worden getoetst aan de grenswaarden van de buitenlucht uit het 
Besluit luchtkwaliteit 2005 (Staatsblad 2005, nummer 316). De grenswaarden geven een niveau 
van de buitenluchtkwaliteit aan dat, in het belang van de bescherming van het de gezondheid 
van de mens en van het milieu in zijn geheel, binnen een bepaalde termijn moet zijn bereikt. 

B. De gevolgen van de aangevraagde activiteiten 
De aangevraagde activiteiten hebben betrekking op het houden van dieren met aile bijkomende 
voorzieningen (zoals de opslag van mest en veevoer) en de daaraan gerelateerde 
voertuigbewegingen (aan- en afvoer van dieren, mest, veevoer etc.). Van de onder het 
toetsingskader genoemde luchtverontreinigende stoffen zijn aileen de zwevende deeltjes 
relevant. Zwevende deeltjes komen met name vrij uit de dierenverblijven (huid-, mest-, voer- en 
strooiseldeeltjes) en als gevolg van voertuigbewegingen. 

C. Maatregelen en voorzieningen 
In het rapport "Opties voor reductie van fijn stof emissie uit de veehouderij, AJ.A Aarnink & 
K.W. van der Hoek, Alterra-rapport 289" worden diverse maatregelen genoemd om een reductie 
van fijn stof te bewerkstelligen in de veehouderij. Uit het rapport blijkt dat het toepassen van een 
chemische luchtwasser naar verwachting een reductie van 90% op de totale fijn stof emissie tot 
gevolg heeft. 

D. Beoordeling en conclusie 
Ten aanzien van de emissie van zwevende deeltjes kan het volgende worden opgemerkt. De 
gevraagde veranderingen hebben weliswaar betrekking op een uitbreiding van het aantal te 
houden dieren, maar door de toepassing van de chemische luchtwassystemen op de stallen 5 
en 6 neemt de emissie van zwevende deeltjes uit de dierenverblijven af. Samenvattend kan 
daarom worden gesteld dat de totale emissie van zwevende deeltjes van de inrichting ten 
gevolge van de aangevraagde situatie niet zal toenemen. Daarmee is voldoende aannemelijk 
dat als gevolg van de verlening van de gevraagde vergunning geen verslechtering optreedt in 
de kwaliteit van de buitenlucht. De concentratie zwevende deelljes in de buitenlucht blijft 
tenminste gelijk. Het Besluit luchtkwaliteit 2005 staat daarom de vergunningverlening niet in de 
weg. 

Bedrijfsafvalwater 
De aangevraagde verandering heeft geen betrekking op een wlJzlgmg van het lozen van 
afvalwater. In de voorschriften horende bij de reeds geldende vergunningen d.d. 13 oktober 
2003 zijn reeds voldoende voorschiften opgenomen voor het behandelen van afvalwater. 

Overige aspecten 

Andere regels en wetten 
Het verlenen van deze vergunning houdt niet in dat hiermee is voldaan aan de bepalingen die in 
andere wetten en regels (zoals Woningwet, Bouwverordening, bestemmingsplan of besluiten 
ingevolge de Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren) zijn gesteld dan wei op grond hiervan 
worden voorgeschreven. 
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