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In de Opleg notitie wordt ingegaan op de door de commissie MER aangegeven essentiële
tekortkomingen en aandachtspunten zoals weergegeven in het Memo van 9 september 2008
met kenmerk 1966-52. De tekortkomingen hebben betrekking op de uitwerking van fijn stof,
de uitwerking van ammoniak en de samenvatting. De aandachtspunten hebben betrekking
op het gebruik van de warmtewisselaar, de ventilatiecapaciteit i.r.t. de geluidsruimte, en de
omschrijving van het wettelijk kader.

Echter, ook vanuit de zijde van de initiatiefnemer is bijstelling van de rapportage gewenst.
Voortschrijdend inzicht en veranderende regelgeving noopt tot een andere opzet van het
voorkeursalternatief (VKA).

. De regelgeving en beoordeling van fijnstof is per 30-8-2008 veranderd.

. De geïnventariseerde kennis rond het vernevelen van plantaardige olie t.b.v. het

reduceren van fijnstof werpt vragen op.
Dit alles leidt tot nieuwe inzichten en bijstelling van het voorkeursalternatief.
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De voorgenomen activiteit bestaat uit het houden van 120.000 vleeskuikens in emissiearme
stallen met volledig strooiselvloer voorzien van mixluchtventilatie.
Op de essentiële punten qua milieubelasting voor ammoniak, geur en fijnstof verhouden de
3 alternatieven zich als volgt:

Ootie Stikstof (N) Geur Fi;nstof
Depositie op Geurbelasting Geurbelasting Jaargem. Aantal

dichtstbijzijnde individueel cumulatief Concentratie overschrij-
natuurgebied Lc.m. bedrijf dingen
Wierdense Veld Bessembinder

Referentie 0,00 mol N 0,00OUJm3 4,870UJm3 24,6 IJg/m3 15 dagen

situatie
Optie 1, 2,83 mol N 7,620UJm3 9,77 OUJm3 26,4 - 52,5 IJg/m3 150 dagen

STD
Optie 2, 2,89 mol N 7,550UJm3 10,350UJm3 25,3 - 29,3 IJg/m3 30 dagen
VKA

Optie 3, 0,28 mol N 6,320UJm3 8,150UJm3 25,1 - 33,6 IJg/m3 54 dagen
MMA

De bevindingen:
1. sTD: De standaardstal met lengteventilatie valt af omdat de fijnstofconcentratie te hoog

wordt. Zonder luchtbehandeling zou de concentratie van 50 IJgjm3 op de grens van de
inrichting maar liefst 176 dagen per jaar overschreden worden. Met een watergordijn
achter de stal zou het nog 150 dagen zijn, en met olieverneveling in de stallen nog
64 dagen per jaar, terwijl dan toch al 70% van de emissie gereduceerd wordt.

2. VKA: Reducerende maatregelen voor fijnstof zijn niet nodig, de gemiddelde concentratie
varieert van 25,3 tot 29,2 IJgjm3 op de inrichtingsgrens terwijl het maximaal 40 IJgjm3
mag zijn, met gemiddeld 30 dagen per jaar een overschrijding van 50 IJgjm3 terwijl
35 dagen zijn toegestaan.
De geurhinder ten opzichte van de dichtstbijzijnde woning van derden is
7,55 OUjm3js terwijl 14,0 OUjm3js is toegestaan. De cumulatieve hinder van alle nu
reeds aanwezige veehouderijen in combinatie met de vestiging van Mts. Dekker en dat
van varkenshouderij Bessembinder bevindt zich ook ruim binnen de daartoe gestelde
marge.

3. MMA: Het meest milieuvriendelijke alternatief valt af omdat in de combinatie van
lengteventilatie met luchtwassers niet voldaan wordt aan de Wet Luchtkwaliteit. Het
aantal dagen waarop de fijnstofconcentratie de 50 IJgjm3 overschrijdt neemt toe van 15
(achtergrondconcentratie) naar 54 dagen per jaar, terwijl maximaal 35 dagen zijn
toegestaan. Wat betreft geur biedt de additionele luchtwasser geen grote meerwaarde.
Zit het voorkeursalternatief met 7,55 OUJm3 t.o.v. Burgemeestersdijk 7 op 54% van wat
is toegestaan, met luchtwasser komt men met 6,32 OUJm3 op 45%; in beide gevallen
ruim onder de maximaal toegestane waarde van 14,0 OUJm3.
Het gebruik van luchtwassers bij pluimvee zit nog in de experimentele fase en is
onvoldoende bedrijfszeker. Er doen zich negatieve bij-effecten voor, Het hoge
energieverbruik en de hoge investerings- en exploitatiekosten wegen niet op tegen de
extra te behalen emissiewinst.

Het enige alternatief is vooralsnog het voorkeursalternatief waarin de stallen mechanisch
geventileerd worden met kokers op het dak. De ventilatoren zijn gebundeld, zodat een
centraal emissiepunt ontstaat in het hart van de inrichting.
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3. Uitgangspunt alternatieven Mts. Dekker

Vanuit het MER van 21-5-2008 zijn de onderstaande scenario's uitgewerkt. Het voorkeurs-
alternatief is bijgesteld op grond van voortchrijdend inzicht. Gelet op de voors en tegens
van het olie vernevelen en het feit dat ook zonder olie vernevelen het bedrijf binnen de
normen van de Wet Luchtkwaliteit blijft, is het voorkeursalternatief bijgesteld; de met
mixluchtventilatie uitgeruste stallen worden uitgerust met gebundelde nokventilatie (centraal
emissiepunt) zonder olie vernevelen.

3,1 Referentiesituatie

In de referentiesituatie (= huidige situatie) is er nog geen bedrijf gevestigd, De
mileubelasting wordt enkel veroorzaakt door de achtergrondbelasting,

3.2 Optie 1: standaard vleeskuikenstal (STO)

Mts, Dekker was oorspronkelijk van plan de kuikens in een stal met mixluchtventilatie te
houden, voorzien van lengteventilatie met een waterwasser om de hoeveelheid fijnstof in de
uitgaande lucht te reduceren, Dit sluit aan bij de meest gangbare manier en best
beschikbare techniek van vleeskuikens (BBT) houden zoals dat in de sector gebruikelijk is,
De kenmerken hiervan zijn:

. Mixluchtventilatie in de stal, reduceert 54% ammoniak

. Centraal emissiepunt in eindgevel van de stal, lengteventilatie

. Watergordijn (verneveling) achter de stal, reduceert 30% fijnstof

3,3 Optie 2: voorkeursalternatief (VKA)

Het voorkeursalternatief (V KA) is een combinatie van mixluchtventilatie in de stal en
gebundelde nokventilatie (centraal emissiepunt in de nok), Dit is de voorgenomen activiteit.
Kenmerken:

. Mixluchtventilatie in de stal, reductie 54% t.O,V, traditioneel

. Centraal emissiepunt in nok van de stal, nokventilatie

3,4 Optie 3: meest mileuvriendelijke alternatief (MMA)
De commissie MER gaf aan dat vanwege de situering van het bedrijf in haar omgeving de
factor "ammoniak" het meest belangrijk is, Het meest milieuvriendelijke alternatief (MMA) is
dan ook een combinatie van emissiearme techniek in de stal (mixlucht) én achter de stal
(luchtwasser), Een chemische luchtwasser reduceert 90% ammoniak (Rav E,5.4) zodat er
nog maar 0,037 kg NH3 (mixlucht, Rav E,5,6) - 90% = 0,0037 kg NH3 per dierplaats wordt
geëmitteerd, De totale reductie aan ammoniak is dan 95% t.o,v, traditioneeL.
Kenmerken:

. Mixluchtventilatie in de stal en chemische luchtwasser achter de stal, reductie

95% ammoniak t.o,v, traditioneel
. Centraal emissiepunt in eindgevel van de stal, lengteventilatie

. De enkelvoudige luchtwasser reduceert 60% fijnstof
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Vernevelen van plantaardige olie in de lucht

Kenmerk Bronmaatreqel beoerkt stofvorminq
Aanpak Een vernevelingssysteem dat is aangesloten op een oliereservoir met

een pomp, zorgt met sproeikoppen voor een neveL. Deze wordt

regelmatig (automatisch) ingeschakeld,

Koolzaad- of sojaolie, Om te sproeien moet het aandeel olie minimaal
20% van de totale sproeivloeistof bedragen,

Effect Stofafname van 50% tot 90%, Reductie van 70% redelijkerwijs
haalbaar, Reductie wordt bepaald door:

. Hoe lang en hoe vaak er wordt verneveld

. Hoe groot de druppels zijn

. Welke olie er wordt gebruikt

. Welke concentratie wordt gebruikt
Kosten . De investering is ongeveer € 11,- per m2, de jaarkosten

afhankelijk van de hoeveelheid te gebruiken olie € 2,50 per m2
(bron: Stof? Pak't aan)

. De investering is ongeveer € 0,45 per vleeskuikenplaats, de
jaarkosten afhankelijk van de hoeveelheid te gebruken olie
€ 0,20 tot € 0,40 per kuikenplaats (bron: ASG)

. De kosten voor het gebruik van koolzaadolie bedragen voor
een bedrijf met 90,000 kuikens rond de 15,000 euro per jaar,
wanneer het gebruikt wordt vanaf een leeftijd van 3 weken
van de kuikens (bron: Boerderij)

Toepasbaarheid Het systeem kan regelmatig (automatisch) ingeschakeld worden, maar
moet tijdens het werk altijd uitgeschakeld worden om inademing van
olie te voorkomen

Neveneffecten . De olie zorgt bij hogere doseringen dan 20-30 mi per m2 per
dag voor een slechtere strooiselkwaliteit en een lagere
welzijnsscore van de kuikens (voetzoollaesies), Productie en
andere kenmerken worden niet of nauwelijks beïnvloed door
olie

. Vuil koekt aan, waardoor het schoonmaken lastiger wordt en
duurder (extra tijd/arbeid nodig voor het schoonmaken, extra
schoonmaakmiddelen, meer spoeiwater)

. Vloer wordt glad bij teveel olie, daarom stroeve vloer nodig,
om uitglijden te voorkomen

Pas op voor Kleinere delen kunnen nadelig uitpakken voor de gezondheid van de
boeren en hun dieren; te kleine druppels zijn schadelijk voor de
longen van mens en dier. De druppels moeten daarom groter dan
50 um ziin

Opmerking De olie heeft via het strooisel een directe interactie met het dier, voor
elk type pluimvee zal het systeem geoptimaliseerd moeten worden

.. ..
Bronnen: ASG, project Stof? Pak't aan, vakbladen Pluimveehoudenj, Boerdenj, Nieuwe Oogst
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. Het is erg bewerkelijk met de schoonmaak van stallen en stalinrichting

. Als pluimveehouder is het niet zonder risico (ademhalingswegen) (gladde vloeren)

. Stroeve vloeren nodig - dit is in tegenspraak met een hoge hygiënestandaard wat

juist gladde vloeren vergt
. Kost minstens € 20,000,- per jaar (120.000 kuikens)

. Extra spoelwater (kosten afvoer)

. Vergt extra voertuigbewegingen en transport om olie aan te voeren

Geiet op de vraagtekens die nog bij de uitvoering van het systeem worden gesteld, de
experimentele fase waarin het zich nog bevindt en de neveneffecten die zich voordoen, zal
Mts, Dekker bij nader inzien géén olie verneveling toepassen als het niet nodig is,

4.2 ISL3a toets

De fijnstofconcentratie is berekend m,b,v, ISL3a, isL3a is in opdracht van het ministerie van
VROM opgesteld door KEMA, Het model is een praktische uitwerking van het Nieuw
Nationaal Model (NNM), Het NNM model bevat een beschrijving van de modellering van de
verspreiding van luchtverontreiniging waarover een nationaal wetenschappelijke consensus
is bereikt.
isL3a is geschikt voor berekeningen van oppervlaktebronnen voor fijn stof en van
puntbronnen voor fijn stof, Voor berekeningen aan agrarische inrichtingen zijn de
emissiefactoren gebruikt zoals die bekend zijn gemaakt door het ministerie van VROM,
In het rapport "Beoordeling fijnstof isL3a pluimveebedrijf Mts, Dekker" is aangegeven hoe
de concentratie is t.o,v, de inrichtingsgrens, op 70 m afstand van de stallen en t.o,v, de
geurgevoelige objecten (woningen) zoals die in V-stacks vergunningen zijn benoemd,

. Inrichtingsgrens

Gelet op de gemiddelde concentratie op de inrichtingsgrens en het aantal dagen
overschrijding komt het VKA als enig haalbaar alternatief naar voren,
Reducerende maatregelen zijn niet nodig, de gemiddelde concentratie varieert van
25,3 tot 29,2 ¡Jg/m3 op de inrichtingsgrens, met gemiddeld 30 dagen per jaar een
overschrijding van 50 ¡Jg/m3,

. Afstand 70 m van de stallen

Gelet op de gemiddelde concentratie op 70 m afstand van de stallen en het aantal
dagen overschrijding komt het VKA als enig alternatief naar voren waarbij geen
reducerende maatregelen nodig zijn, De gemiddelde concentratie varieert van 25,1
tot 27,0 ¡Jg/m3 met gemiddeld 22 dagen per jaar een overschrijding van 50 ¡Jg/m3,
sTD en MMA zijn alleen haalbaar als er reducerende maatregelen worden genomen,
zoals het vernevelen van plantaardige olie in de stal of het gebruik van een
luchtwasser,

. Omwonenden
De additionele bijdrage vanaf pluimveebedrijf Mts, Dekker bij toepassing van het VKA
tot de woningen varieert van 0,005 tot 0,300 ¡Jg/m3, De huidige achtergrond-

concentratie zit tussen de 24,1 tot 24,6 ¡Jg/m3, De fijnstofconcentratie na realisatie
van het pluimveebedrijf bij de omliggende woningen varieert van 24,1 tot
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5. Ammoniak

In het MER is het toetsingskader ammoniak en Natura 2000-gebieden zoals dat dit vooijaar
nog gold toegepast. Dit toetsingskader is niet meer van toepassing. De in het rapport
veelvuldig aangehaalde 5%-regeling is dan ook niet meer relevant De Commissie stelt voor
om voor ammoniak terug te vallen op de Natuurbeschermingswet.

Daarnaast constateert de Commissie dat bij de uitwerking van de ammoniakdepositie - onder
meer op de pagina's 38 t/m 40 en 58/59 van het MER - de depositie van zuur en stikstof op
een verwarrende manier door elkaar lopen, Op een aantal plaatsen is sprake van
zuurdepositie, terwijl volgens de Commissie stikstofdepositie wordt bedoeld,
Als lezer dient u deze cijfers in alle gevallen te lezen als "depositie in mol stikstof per ha per
jaal', ook waar de depositie ten onrechte als 'depositie in mol potentieel zuur per ha per
jaar' is omschreven, In deze oplegnotitie vindt u een update van deze informatie,

Op pagina 20 van het MER is voor de voorgenomen activiteit sprake van een emissie van
1.440 kg ammoniak per jaar, Helaas is dit een typfout. Zoals op verschillende andere
plaatsen in het rapport aangegeven is de juiste emissie 4.440 kg ammoniak perjaar.

5.1 Mileuvergunning Schout Doddestraat

Het pluimveebedrijf aan de Schout Doddestraat in Aadorp heeft vergunning voor
30.400 scharrelkippen, waarvan 20,000 st. in traditionele grondhuisvesting en 10.400 st. in
grondhuisvesting met mestbeluchting via buizen onder de beun (emissiearm),

Cat. Diersort Aantal dieren Emissie NHJ per Emissie kg NHJ
dierplaats totaal

E,2,7 Leghennen 20.000 0,315 6.300,0
grond huisvesting 

E,2,9 Leghennen 10.400 0,125 1.00,0
grond huisvesting met
beluchtinq mest

Totaal 30.400 7.600,0

De dichtstbijzijnde beschermde habitatgebieden t.o.v, dit bedrijf zijn de Engbertdijkvenen
(5,5 km) en het Wierdense Veld (7,2 km), Van de 7.600,0 kg NH3 komt 3,46 mol stikstof per
ha per jaar op de Engbertsdijkvenen en 1,02 mol op het Wierdense Veld terecht.

Gebied Status Afstand Depositie van
bedrijf op dit gebied
in mol Níha/iaar

Engbertdiikvenen Habitat- en Vogelrichtlijngebied 55 km 346 mol

Wierden se Veld Ha bitatrichtliinqebied 72 km 102 mol

Borkeld Ha bitatrichtliinqebied 14,4 km 0,55 mol

Heideterreinen Twickel Beschermd natuurmonument 103 km Niet berekend
Weldam Beschermd natuurmonument 195 km Niet berekend

Door het bedrijf te beëindigen neemt de milieubelasting t.o,v, voornoemde gebieden af,
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5,2 Aanvraag mileuvergunning Burgemeestersdijk (ong.)
De voorgenomen activiteit heeft betrekking op de volgende situatie:

Cat. Diersoort Aantal dieren Emissie NH3 per Emissie kg NH3
dierplaats totaal

E,5,6, Vleeskuikens 120.000 0,037 4.440,0
mixluchtventilatie

Totaal 120.000 4.440,0

De dichtstbijzijnde beschermde habitatgebieden t.o,v, dit bedrijf is het Wierdense Veld
(3,2 km), de Sallandse Heuvelrug (5,2 km) en Borkeld (6,4 km),

Gebied Status Afsnd
Wierdense Veld Habitatrichtlii naebied 32 km

Sallandse Heuvelrun Habitat- en Vaaelrichtliinaebied 5,2 km

Barkeld Habitatrichtliinaebied 64 km

Heideterreinen Twickel Beschermd natuurmonument 10.7 en 11.3 km
Weldam Beschermd natuurmanument 13 8 km

5.3 Natura 2000

De Natuurbeschermingswet regelt de bescherming van gebieden, die als staats- of
beschermd natuurmonument zijn aangewezen, Deze juridische status geeft een extra
bescherming aan bijzonder waardevolle en kwetsbare natuurgebieden.
Mts, Dekker zal een aanvraag doen voor een Natuurbeschermingswetvergunning bij de
provincie OverijsseL.

5.3.1 Relevante Natura 2000-gebieden

De instandhoudingsdoelstellingen van de 4 Natura 2000-gebieden in de invloedsfeer van het
te verplaatsen pluimveebedrijf: Engbertdijkvenen, het Wierdense Veld, de Sallandse
Heuvelrug en Borkeld, zijn vooral gericht op behoud van heide, hoogveen en vennen, om
daarmee de leefomgeving van flora en fauna en specifieke habitat en dieren te beschermen,
De gebieden zijn vooral gevoelig voor verdroging (waterhuishouding) en vermesting
(verrijking van het ecosysteem met stikstof en fosfaat), De habitat is niet gevoelig voor
verzuring van de bodem of water (door bijvoorbeeld de emissie van o,a, ammoniak), aldus
de Effectenindicator,
De prioriteit t.a,v, de instandhoudingsdoelstelling ligt dan ook vooral op het gebied van de
waterhuishouding, zo blijkt uit de knelpunten- en kansenanalyse van Kiwa Water
ResearchjEGG consuit.

5.3.2 Effectenindicator

Met behulp van de effectenindicator is een verkenning uitgevoerd naar mogelijke significante
effecten, De effectenindicator geeft informatie over de gevoeligheid van soorten en
habitattpen voor de meest voorkomende storende factoren, gebaseerd op absolute getallen
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voor biotische randvoorwaarden en kennis van ruimtelijke randvoorwaarden, Deze informatie
is indicatief, U vindt de effectenindicator in het Effect-rapport Natura 2000,
Uit de effectenindicator blijkt dat vestiging van het bedrijf behaive de geringe depositie van
ammoniak, niet veel directe invloeden en risico's met zich meebrengt. Het risico op
verzoeting, verzilting, verontreiniging, verdroging, vernatting, stroomsnelheid, overstroming,
geluid, licht, trilling, verstoring, versnippering, enz, is nihiL.

5.3.3 Toetsingskader

Voor de natuurgebieden worden de komende jaren beheerplannen opgesteld, Per gebied
wordt vastgesteld welke belasting van ammoniak toelaatbaar is, Het uitgangspunt hierbij is
dat de natuur niet verslechtert en waar mogelijk wordt verbeterd,
In 2007 is een interim-toetsingskader geïntroduceerd als leidraad voor veehouderijen in of
nabij Natura 2000-gebieden, De Raad van State heeft in 2008 aangegeven dat dit kader niet
langer haalbaar/houdbaar is, Inmiddels heeft een taskforce advies uitgebracht over een
nieuw te ontwikkelen toetsingskader. Deze is nog niet gereed,

Invloed
In bijgaand rapport 'Effect-rapport Natura 2000 pluimveebedrijf Mts, Dekker' is in kaart
gebracht welke eventueel storende factoren van belang zijn bij de te ontwikkelen activiteiten
van Mts, Dekker aan de Burgemeestersdijk (ong,) te Natter,
Met het vestigen van dit nieuwe bedrijf zal het huidige bedrijf aan de Schout Doddestraat 17
in Aadorp worden beëindigd,
Het inititatief van Mts. Dekker heeft op heel veel punten geen invloed op de omliggende
Natura 2000-gebieden, Ruimtelijke, fysische, mechanische en direct-menselijke effecten zijn
uitgesloten omdat het bedrijf niet in of in de directe nabijheid van een Natura 2000-gebied is
gelegen, De dichtstbijgelegen Natura 2000-gebieden zijn: het Wierdense Veld, de Sallandse
Heuvelrug, Borkeld en de Engbertdijkvenen.

Verzuring en vermesting
Chemische effecten in de vorm van verzuring of vermesting zijn echter niet geheel
uitgesloten, aangezien het vestigen van de veehouderij aan de Burgemeestersdijk in Natter
gepaard gaat met een toename van ammoniakemissie - ondanks dat het huidige bedrijf in
Aadorp wordt beëindigd en daarmee emissie wordt gereduceerd, Chemische effecten in de
vorm van verzoeting, verzilting en/of verontreiniging zijn daarentegen niet te verwachten.
Als verzuring of vermesting significant effect hebben op soorten en habitattpen, dan
vertaalt zich dat in termen als verandering van populatiesamenstelling van soorten en voor
habitattpen in termen van verandering van structuur en functie, Op termijn kan dit leiden
tot een verandering in biodiversiteit.

Depositie stikstof
De relatie tussen de activiteit of ingreep en het uiteindelijke effect op natuurwaarden heeft
ook alles te maken met de zgn, dosis-effect relatie, Uit de effectstudie in dit rapport blijkt
dat de netto toename van stikstof (N) depositie op de omliggende Natura 2000-gebieden in
het niet valt bij de al bestaande, permanente bronnen van (achtergrond)depositie,

De huidige depositie t,o,v, het Wierden se Veld, de Sallandse Heuvelrug en Borkeld ligt op
resp, 2.450 mol, 2,576 mol en 2,776 mol N per ha per jaar (peiljaar 2005),
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6. Geluid

De Commissie adviseert om in een aanvulling op het MER de ventilatoren realistisch mee te
nemen in het akoestisch onderzoek, Tevens adviseert de Commissie om de
warmtewisselaars op de juiste wijze in de geluidsberekeningen mee te nemen, Beide
opmerkingen zijn in het herziene akoestisch rapport verwerkt.

Per 1 januari 2007 is de nieuwe Wet Geluidhinder van kracht geworden, In de nieuwe Wet
Geluidhinder is de Laeq, aangeduid met dB(A) voor weg- en railverkeerslawaai vervangen
door Lden, aangeduid met dB, Voor industrie blijft Laeq van toepassing, Dierhouderijen
vallen onder industrielawaai, De voorkeursgrenswaarde blijft gewoon 50 dB(A) per etmaal.
Het langtijdgemiddelde geluidniveau in de dagperiode maximaal 40 dB(A) en in de avond- en
nachtperiode resp, 35 dB(A) en 30 dB(A),

Uit het akoestisch rapport (zie bijlage) blijkt dat de naaste woningen geen geluidsoverlast
hoeven te duchten, Het bedrijf voldoet ruimschoots aan de daartoe gestelde normen,

. Ten opzichte van het meest geluidsgevoelige berekeningspunt Burgemeesterswijk 7-9

bedraagt het langtijdgemiddelde geluidsniveau in de dagperiode 35,8 dB(A) op 1,5 m
hoogte, De toetsingswaarde van 40 dB(A) wordt niet overschreden,

. Ook de toetsingswaarden in de avond- en nachtperiode van 35 dB(A) en 30 dB(A)

worden niet overschreden,
. De geluidsdruk zal in de praktijk lager liggen, omdat de berekeningen bij de worst-

case situatie zijn uitgevoerd,
. Het maximale geluidsdrukniveau op Burgemeestersdijk 7-9 is 43,5 dB(A) en voldoet

aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) pet etmaal.
. Het hoogst equivalente geluidsniveau bij omliggende woningen als gevolg van de

verkeersaantrekkende werking van de inrichting treedt op bij Burgemeestersdijk 12
en bedraagt 42,1 dB(A); deze voldoet hiermee aan de voorkeursgrenswaarde van
50 dB(A),

. De afvoer van kuikens vindt maximaal 8 keer per jaar plaats in de nachtperiode,

hetgeen past binnen het 12-dagen criterium voor ontheffng t.b.v, incidentele
bedrijfssituaties (IBS) welke niet vallen onder de representatieve bedrijfssituatie,

Hoeve Advies 21



7. Warmtewisselaars

De Commissie adviseert om in een aanvulling de werking en de milieueffecten van de
warmtewisselaars weer te geven,

7,1 De werking van de warmtewisselaar

De werking van de warmtewisselaar is eenvoudig, Inkomende verse buitenlucht wordt door
de warme ventilatielucht opgewarmd in de warmtewisselaar en vervolgens de stal
ingeblazen.
De warmtewisselaars is een unit in de vorm van een zeecontainer die buiten, of in de stal
geplaatst kan worden, Het meest handig is om de wisselaar buiten de stal te plaatsen, in
verband met schoonmaken en technisch onderhoud,

In de warmtewisselaar zijn lamellen geplaatst. De verse buitenlucht wordt door middel van
een centrifugaal ventilator door de lamellen gezogen, Een axiaal ventilator zuigt de warme
stallucht aan, De warme stallucht komt niet direct in contact met de verse buitenlucht. Door
middel van het grote oppervlakte aan lamellen in de wisselaar wordt de warmte
overgedragen,
Het thermisch rendement van de warmtewisselaars bedraagt ongeveer 80%, Dit wil zeggen
dat bij een buiten temperatuur van Oae en een interne stal temperatuur van 30aC, de
inblaastemperatuur ongeveer 25aC bedraagt.
Er zijn twee fabrikanten die een warmtewisselaar leveren: Agro Supply en Plettenburg, De
wisselaars van beide fabrikanten zijn gebaseerd op het zelfde principe,

De voordelen zijn:
. Een reductie van ongeveer 50% op de verwarmingskosten

. Een verlaging van de CO2 concentratie en de relatieve luchtvochtigheid; er hoeft

minder op CO2 en op RV geventileerd worden
. Een verwachte verbeterde strooiselkwaliteit

. Er zijn minder stookuren, dit komt de rust in de stal ten goede

. Een terugverdientijd van ongeveer 4 jaar bij de huidige gasprijs

. Het systeem heeft een verwachte lange levensduur (ongeveer 25 jaar),

De nadelen zijn:
. Het systeem moet onderhouden en schoongemaakt worden

. De ventilatoren van het systeem verbruiken elektriciteit

Als bijlage bij dit rapport is pag, 24 t/m 27 uit het ASG-rapport 130, Energiebesparing met
alteratieve verwarmingssystemen in de vleeskuikenhouderij, opgenomen,

7.2 De mileueffecten van de warmtewisselaar
De warmtewisselaar wordt gebruikt gedurende de stookperiode, Dit betreft globaal de eerste
3 weken van de ronde, De wisselaars op het bedrijf van Mts, Dekker staan buiten de stal en
staan halverwege de stal in lengterichting opgesteld, zodat ze de stal aan weerszijden
kunnen bedienen,
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Zowel de aanzuig- als de uitblaasopening van de toevoer en afvoerbuizen zitten in de stal,
zodat er geen extra emissiepunt van geur of ammoniak naast de stal ontstaat. Alle stallucht
wordt via de nokventilatoren ververst.

Recente indicatieve metingen hebben uitgewezen dat een warmtewisselaar de
ammoniakuitstoot in een traditionele vleeskuikenstal (0,080 kg NH3) kan verlagen tot
beneden de 0,045 kg NH3 per dierplaats per jaar (zie bijlage, artikel Pluimveehouderij
26-9-2008), De uitstoot van een stal met wisselaar lag ronde de 30 gram per dierplaats per
jaar,
Stel dat deze reductie van 62,5% in een offcieel meettraject bevestigd wordt, dan betekent
dit dat Mts, Dekker geen 37 gram NH3 per dierplaats emitteert, maar minder dan 15 gram
NH3 per dierplaats per jaar, De N-depositie zal dan ook navenant lager zijn,

Ervaring leert dat warmtewisselaars effectief zijn om:
. Energie te besparen

. Stal klimaat te verbeteren; lagere RV, lager COz- en NHrgehalte

. Strooiselkwaliteit te verbeteren

. Gezondheid van de kuikens gunstig te beïnvloeden

. En indirect daardoor ook het technisch resultaat te verbeteren
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8. Vergelijking alternatieven Mts. Dekker

8.1 Afweging alternatieven

Gelet op de ligging van de beoogde locatie zijn vooral van belang:
. de invloed vanuit de inrichting op de omliggende kwetsbare en voor verzuring

gevoelige gebieden (ammoniakdepositie)
. de individuele geurhinder op de woonomgeving (geurbelasting)

. de cumulatieve geurhinder op de woonomgeving (combinatie van bedrijven)

. de luchtkwaliteit rond de inrichting (fijnstofconcentratie),

8,1,1 Ammoniakemissie en N-depositie

De uitstoot van ammoniak op omliggende natuurgebieden is m,b,v, AAgro-Stacks
doorgerekend, De nieuwvestiging in Natter draagt bij aan depositie op omliggende Natura
2000-gebieden en de beëindiging in Aadorp reduceert.
De bijdrage vanuit het nieuwe bedrijf in Natter op de dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden
en de historische bijdrage vanuit het huidige bedrijf in Aadorp op hetzelfde punt:

Depositie mol N per ha per jaar t.a.v. Nb- Wierden se sallandse Borkeld
wetaebied Veld Heuvelrun
Afsnd t.O.V. Buroemeestersiik (ong.) 32km 52km 6,4 km 

Vanuit nieuwe locatie Notter:
Ootie 1: Standaard 2.83 093 091
Ootie 2: Voorkeursalternatief 289 094 0,89

Ootie 3: Meest mil, vriendelijk 028 0.09 009

Reductie door huidioe locatie Aadoro te stoppen - 0 97 - 0 60 - 0 54

Netto verandering mol Niha/jr bij toepassing + 1,92 + 0,34 + 0,35

van VKA 1 in Notter
1 VKA - voorkeursalternatief

Per saldo brengt het verplaatsen van de bedrijfsvoering met zich mee dat de depositie t.o,v,
het Wierdense Veld met 1,92 mol N per ha per jaar toeneemt (vanuit de locatie Natter
bekeken) en de depositie t.o,v, de Sallandse Heuvelrug en Borkeld met resp, 0,34 en
0,35 mol N per ha per jaar, De depositie t,o,v, de Engbertdijkvenen neemt met 2,86 mol N
per ha per jaar af (vanuit de locatie Aadorp bekeken),

De bijdrage bij toepassing van het VKA is 2,89 resp, 0,94 resp, 0,89 mol stikstof per ha per
jaar op het dichtstbijzijnde Natura-2000 gebied, Het MMA draagt minder bij doordat er
minder ammoniak wordt geëmitteerd, De standaardsituatie is een fractie beter dan het VKA,
Bij STD blijft de ventilatielucht a,g,v, de iengteventilatie meer bij de stal hangen, terwijl ze
bij het VKA a,g,v, de nokventilatie omhoog wordt geworpen waardoor ze over een grotere
afstand wordt verspreid,
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8.1.2 Individuele en cumulatieve geurbelasting

Conform Milieueffectrapport van 21-5-2008,

De Wet geurhinder veehouderij stelt dat een vergunning moet worden geweigerd als de
geurbelasting op een geurgevoelig object in een concentratiegebied

. binnen de bebouwde kom meer bedraagt dan 3,0 OUJm3

. buiten de bebouwde kom meer bedraagt dan 14,0 OUJm3

De geurbelasting t.o,v, de 3 dichtstbijzijnde woningen ligt lager:

Geurbelasting van Optie 1: Optie 2: Optie 3: 

pluimveebedrijf Mts. Dekker STD VKA MMA
t.o.v, onderstaand geurgevoelig
obiect in OU.fm3
Burgemeestersdiik 7 7,62 7,55 6,32
Buraemeestersdiik 9 715 708 593
Notterwea 11 581 595 4,69

De herleide streefwaarde voor de achtergrondbelasting (cumulatieve geurhinder) is
28 OUJm3, De werkelijke cumulatieve geurbelasting t.o.v, de 3 woningen ligt lager;

Huidig Vestiging Optie 1 Optie 2 Optie 3 

Referentie Bessem- Dekker Dekker Dekker
binder STD VKA MMA

Cumulatieve Huidige Vestiging Mixlucht met Mixlucht met Chemische
geurbelasting t.a.v. situatie bedrijf EP einde stal; EP nok; Lc.m, luchtwasser EP

onderstaand onbebouwd: Bessem- Lc.m, voorgenomen einde stal;
geurgevoelig object geen Dekker binder voorgenomen initiatief van Lc.m,
in OU./m3 en geen initiatief van Bessembinder voorgenomen

Bessembinder Bessembinder initiatief van
Bessembinder

Buraemeestersdiik 7 1.272 4,865 9,767 10.352 8,146

Buraemeestersdiik 9 1.288 4,734 9,518 9,930 7,938
Notterwea 11 1.54 4.449 8.344 8,828 6,834

8.1.3 Fíjnstofconcentratie

De achtergrondconcentratie aan de Burgemeestersdijk (ong,) is voor het referentiejaar 2010
24,6 ~g/m3 PM¡o, De grenswaarde van de Wet Luchtkwaliteit is 40 ~g/m3, De 24-uur
gemiddelde concentratie die 35 keer per jaar overschreden mag worden bedraagt 50 ~g/m3,
Het gemiddeld aantal overschrijdingen in de omgeving ligt op 15 dagen per jaar,

Een nieuwe Europese richtlijn stelt dat op terreinen die niet publiekelijk toegankelijk zijn
geen fijnstof gemeten hoeft te worden, Tot nu toe werd de fijnstofconcentratie op de grens
van de inrichting bepaald, Dat hoeft dus niet meer in alle gevallen, Binnenkort dient de
emissie gemeten te worden op een afstand van 70 m van de stal. Uitzondering is de situatie
waarbij bijvoorbeeld een burgerwoning zich binnen deze afstand bevindt.
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.1

8.2 Conclusie t.a.v. afweging alternatieven
In de referentiesituatie (= huidige situatie, onbebouwd) is er nog geen bedrijf gevestigd,
Met het oog op de vestiging van de pluimveehouderij zijn in het MER 3 alternatieven
uitgewerkt:

Milieueffecten referentiesituatie

Referentiesituatie
Ammoniak Emissie 0 0 kq NH, Geen biidraqe aan depositie
Geur Emissie 0,0 OUJs Geen bijdrage aan geurbelasting

Cumulatieve geurbelasting i.c,m, voorgenomen
activiteit varkenshouderij Bessembinder 4,865 OUJm3
(herleide qrenswaarde is 28 0 OU,/m3)

Fijnstof (PMio) Emissie 0,0 kg PMio Geen bijdrage aan fijnstofimmissie
Achterqrondconcentratie 24,6 wq/m3 (2010)

8.2,1 Optie 1: standaard v/eeskuikensta/ (STD)

De meest gangbare manier en best beschikbare techniek van vleeskuikens (SST) houden
zoals dat in de sector gebruikelijk is:

. Mixluchtventilatie in de stal, reduceert 54% ammoniak

. Centraal emissiepunt in eindgevel van de stal, lengteventilatie

. Watergordijn (verneveling) achter de stal, reduceert 30% fijnstof

Milieueffecten Optie 1, standaard vleeskuikenstal

STD - Stndaardstal vleeskuikens

Ammoniak Emissie 4.440,0 kg NH3 Depositie op dichtstbijgelegen Natura 2000-gebied
Wierdense Veld 2,83 mol N per ha per jaar
Depositie op dichtstbijgelegen Wav-gebied 7,85 mol N
per ha per iaar

Geur Emissie 28.800 OUJs Geurbelasting op maatgevende woning
Burgemeestersdijk 7,62 OUJm3 (grenswaarde is
14,OOUJm3)
Cumulatieve geurbelasting i.c.m, voorgenomen
activiteit varkenshouderij Bessembinder 9,767 OUJm3
(herleide qrenswaarde is 28 0 OU,/m3)

Fijnstof (PMio) Emissie 4.452,0 kg PMio Jaargemiddelde concentratie op grens van de
inrichting 26,4 - 52,5 ~g/m3 (grenswaarde
40,0 ~g/m3); aantal overschrijdingen 24-uurs
gemiddelde van 50 ~g/m3 150 x (grenswaarde is
35 x)

8.2,2 Optie 2: voorkeursa/ternatief (VK;) = voorgenomen activiteit

Mixluchtventilatie in de stal in combinatie met een gebundelde nokventilatie:
. Mixluchtventilatie in de stal, reductie 54% t.o,v. traditioneel

. Centraal emissiepunt in nok van de stal, nokventilatie
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Milieueffecten Optie 2, voorgenomen activiteit

VKA - Voorkeurslternatief ofwel vooraenomen activiteit
Ammoniak Emissie 4.440,0 kg NH3 Depositie op dichtstbijgelegen Natura 2000-gebied

Wierdense Veld 2,89 mol N per ha per jaar
Depositie op dichtstbijgelegen Wav-gebied 7,85 mol N
per ha ner iaar

Geur Emissie 28.800 OUJs Geurbelasting op maatgevende woning
Burgemeestersdijk 7,55 OUJm3 (grenswaarde is
14,OOUJm3)
Cumulatieve geurbelasting Lc.m, voorgenomen
activiteit varkenshouderij Bessembinder
10,352 OUJm3 (herleide grenswaarde is
2800Uc/m3\

Fijnstof (PMio) Emissie 6.360,0 kg PMlO Jaargemiddelde concentratie op grens van de
inrichting 25,3 - 29,2 ~g/m3 (grenswaarde
40,0 ~g/m3); aantal overschrijdingen 24-uurs
oemiddelde van 50 uq/m3 30 x (eÏrenswaarde is 35 x\

8.2.3 Optie 3: meest milieuvriendelijke alternatief (MMA)

Een combinatie van emissiearme techniek in én achter de stal. Mixluchtventilatie in de stal
en een enkelvoudige chemische luchtwasser achter de stal:

. Mixluchtventilatie in de stal Lc.m, chemische luchtwasser achter de stal, reductie

90% t.a,v. stalemissie van 0,037 kg NH3 is 95% reductie t.o,v, traditioneel
. Centraal emissiepunt in eindgevel van de stal, lengteventilatie

. Enkelvoudige luchtwasser reduceert 60% fijnstof

Milieueffecten Optie 3, meest milieuvriendelijk alternatief

MMA - Meest mileuvriendeliik alternatief
Ammoniak Emissie 444,0 kg NH3 Depositie op dichtstbijgelegen Natura 2000-gebied

Wierdense Veld 0,28 mol N per ha per jaar
Depositie op dichtstbijgelegen Wav-gebied 0,80 mol N

i per ha per iaar
Geur Emissie 20.160 OUJs Geurbelasting op maatgevende woning

Burgemeestersdijk 6,32 OUJm3 (grenswaarde is
14,OOUJm3)
Cumulatieve geurbelasting Lc.m, voorgenomen
activiteit varkenshouderij Bessembinder
8,416 OUJm3 (herleide grenswaarde is
2800UJm3\

Fijnstof (PMlO) Emissie 2,544,0 kg PMio Jaargemiddelde concentratie op grens van de
inrichting 25,1 - 33,6 ~g/m3 (grenswaarde
40,0 ~g/m3); aantal overschrijdingen 24-uurs
qemiddelde van 50 uq/m3 54 x (eÏrenswaarde is 35 x\
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8.2,4 Samenvatting milieueffecten

Op de essentiële punten qua milieubeiasting voor ammoniak, geur en fijnstof verhouden de
verschillende alternatieven zich als volgt:

Optie Stikstof (N) Geur Fiinstof
Depositie Depositie Geurbelasting Geurbelasting Jaargem, Aantal
op Natura op Wav- individueel cumulatief Concentratie overschrij-
2000- gebied i,c.m, bedrijf dingen
aebied Bessembinder

Referentie 0,00 mol N 0,00 mol N 0,00OUJm3 4,S70UJm3 24,6 ~g/m3 15 dagen
situatie
Optie 1, 2,83 mol N 7,85 mol N 7,620UJm3 9,77 OUJm3 26,4 - 52,5 150 dagen
5TD ua/m3
Optie 2, 2,S9 mol N 7,85 mol N 7,550UJm3 10,350UJm3 25,3 - 29,3 30 dagen
VKA ua/m3
Optie 3, 0,28 mol N O,SO mol N 6,320UJm3 8,150UJm3 25,1 - 33,6 54 dagen
MMA ua/m3

Wat betreft ammoniak is er niet veel verschil tussen de standaardstal STD en het VKA, Het
MMA presteert beter door naast de emissiearme techniek in de stal ook nog eens gebruik te
maken van een luchtwasser, Dit vergt echter een fors hogere investering en fors hogere
exploitatiekosten, die elk jaar terugkomen, en staat niet in verhouding tot de noodzaak om
nog meer ammoniak te reduceren,
De toename aan depositie wordt deels gecompenseerd doordat Mts, Dekker het huidige
bedrijf aan de Schout Doddestraat 17 in Aadorp stopt. De netto bijdrage aan depositie op
het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied het Wierdense Veld is 2,89 mol N (bijdrage
nieuwvestiging) - 0,97 mol N (reductie a,g,v, stoppen huidige bedrijf) = 1,92 mol N per ha
per jaar,

Wat betreft geur biedt de additionele luchtwasser geen grote meerwaarde. Zit het
voorkeursalternatief met 7,55 OUJm3 t,o,v, Burgemeestersdijk 7 op 54% van wat is
toegestaan, met luchtwasser komt men met 6,32 OUJm3 op 45%; in beide gevallen ruim
onder de maximaal toegestane waarde van 14,0 OUJm3,

Wat fijnstof betreft blijkt het voorkeursalternatief het best te scoren, De standaardstal leidt
tot overschrijding van de jaargemiddelde concentratie fijnstof op de inrichtingsgrens en het
maximum aantal dagen dat de 50 ¡.g/m3 overschreden mag worden, Dit zou in de toekomst
anders gewaardeerd kunnen worden als de emissiefactor of de berekeningswijze verandert,
Ook het meest milieuvriendelijk alternatief met luchtwasser scoort onvoldoende en leidt tot
meer dagen overschrijding van de 50 ¡.g/m3 dan is toegestaan,

Gelet op de essentiële punten in deze MER is Optie 2, het voorkeursalternatief, de beste
keuze, Mts, Dekker is dan ook voornemens dit plan uit te voeren.
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8.3 Leemten in kennis

Voor de emissie van fijnstof wordt uitgegaan van normen zoals die zijn gebaseerd op de
'Berekeningsmethode voor de emissie van fijn stof uit de landbouw' (Alterra), ASG van
Wageningen UR heeft dit vertaald in emissienormen, welke door het Ministerie van VROM
zijn geaccordeerd, Dit zijn berekende waarden, In hoeverre de berekende waarde(n) van de
werkelijke waarde(n) verschilt is nog niet bekend,
Voor de reductiepercentages aan fijnstof is geput uit het rapport 'Processen en factoren bij
fijnstofemissie in de veehouderij' (ASG) en mondelinge informatie en persberichten van ASG
over de gehouden proef met olieverneveling in de vleeskuikenstal van Het Spelderholt in
2007-2008,

De basale kennis over de emissie van C021 lachgas en methaan (= broeikasgassen) vanuit
de vleeskuikenhouderij ontbreekt. De waarden die hiervoor worden aangehouden zijn
gebaseerd op (wetenschappelijke) aannames,

Initiatiefnemer zal alle medewerking verlenen aan een uit te voeren evaluatieprogramma als
het bedrijf is gerealiseerd, om te voorkomen dat er nadeliger gevolgen zullen optreden dan
de voorgenomen activiteit.
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HOEVE~dVies

Bijlagen

1. Aanvraagformulier Wet Milieubeheer

2, Milieutekening met plattegrond van gebouwen en omgeving (separate bijlage)

3, Beoordeling fijnstof ISL3a pluimveebedrijf Mts, Dekker (separate bijlage)

4, Effect-rapport Natura-2000 pluimveebedrijf Mts. Dekker (separate bijlage)

5, Energiebesparing met alternatieve verwarmingssystemen in vleeskuikenhouderij, ASG

rapport 130, Pagina 24 t/m 27 over warmtewisselaars

6, Wisselaar drukt NH3, Pluimveehouderij 10 26 september 2008
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WET MILIEUBEHEER (Wm)
(AGRARISCHE SECTOR)

I AANVRAAG OM MILIEUVERGUNNING - TEVENS BESCHRIJVING

Aan burgemeester en wethouders van de gemeente Wierden, Postbus 43, 7640 AA Wierden.

I 1, GEGEVENS VAN DE AANVRAGER EN HET VERZOEK

Naam aanvrager Mts, Dekker

Adres Schout Doddestraat 17
Postcode en plaats 7611 PE Aadorp

Telefoon 0546-658593

Fax 0546-658593
E-mail henk.dekker(¡kliksafe.nl

~ Verzoekt voor de hieronder omschreven bedrijfsactiviteiten op grond van artikel 8.1 en 8.4 van de Wm een:

X vergunning tot het oprichten en in werking hebben van de inrichting (oprichtingsvergunning);
D vergunning tot het veranderen van de inrichting of de werking daarvan (uitbreidings-Iveranderingsvergunning);
D nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning, in verband met een verandering van de

inrichting, waarvoor al eerder een (Wm)vergunning is verleend (revisievergunning).

~ Heeft de aanvraag betrekking op activiteiten die gedurende een beperkte termijn (max. 5 jaar) plaatsvinden?

X nee D ja, vergunning wordt aangevraagd voor een termijn van jaar.

I 2. GEGEVENS VAN DE INRICHTING

Aard van de inrichting: Vleeskuikenshouderij

Naam van de inrichting Mts. Dekker

Adres Burgemeestersdijk (ong.)
Postcode en plaats 7642 LV Notter

Kadastrale ligging gemeente Wierden, sectie Q nummer(s) 826 (gedeeltelijk)

Contactpersoon Ing. W. (Wim) Hoeve, Hoeve Advies, tel. 0522-291635 of 06-53610995

I 3. ONDERTEKENING

Plaats
Datum

Handtekening aanvrager ..........



,,
4. COORDINATIE BOUWVERGUNNING tussen Wm en Woningwet (Ww) I SLOOPVERGUNNING

Bouwvergunning Ww :
D niet nodig
X niet aangevraagd
D aangevraagd, datum van de aanvraag

D verleend, datum van de vergunning D

Zijn sloopwerkzaamheden nodig?
Zo ja, is er sloopvergunning aangevraagd?

Dja X nee
D (Nog) niet aangevraagd
D Aangevraagd, datum aanvraag
D Verleend, datum vergunning

5. COORDINATIE Wm en Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo)

Wvo vergunning:
X niet nodig
D niet aangevraagd
D aangevraagd, datum van de aanvraag

D verleend, datum van de vergunning

I 6. REDEN VOOR DE VERGUNNINGAANVRAAG

Beknopt aangeven wat de reden is voor de vergunningaanvraag. (B,v. omschakeling, uitbreiding op basis van
groen label dierplaatsen, interne verbouwing van de stallen etc,)

De oprichting van een vleeskuikenhouderij met 120.00 vleeskuikens.

I 7. OMVANG VAN DE VEESTAPEL

De omvang van de veestapel dient nauwkeurig te worden ingevuld op de bijgeleverde bijlage(n),
De diersoorten moeten zijn ingedeeld naar de verschillende stalsystemen overeenkomstig de Regeling ammoniak
en veehouderij (Rav) die is gebaseerd op de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) ,

Aan de hand van meitellingen, mestboekhouding of accountantsverklaringen dient te blijken in
hoeverre de inrichting vanaf de laatste beschikkingsdatum in werking is geweest
(dit laatste in overleg met de behandelend ambtenaar).

I 8. NEVENACTIVITEITEN

Nevenactiviteiten zoals bijvoorbeeld akker- en tuinbouw aangeven:

n.v,!,

I 9, OMGEVING

De aspecten omtrent de afstanden ten opzichte van geurgevoelige objecten en kwetsbare gebieden zullen door he
bevoegd gezag in de beschikking worden aangegeven.

110. AANWEZIG VERMOGEN BINNEN DE INRICHTING

X Elektromotoren 107 kW

X Verbrandingsmotoren 75 kW

X Zie bijgevoegde renvooi lijst (mag staan op de bijgevoegde plattegrondtekening)
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111. STOOKINSTALLATIE(S)

Soort installatie Soort brandstof Aantal Hoogte afvoer Vermogen in kW Op tekening
(CV, heatsr, elektrische ver- (gas, stookolie, hout, in m. boven (nominaal) aangegeven met
warming, stoomketel, etc.) elektriciteit, etc.) maaiveld I daklijn

CV aard as 9 Vlos. richtliin 40,Oo,st. 1 CV-ketel
Heteluchtkanon Das 6 n.v.t. 7,5o,st. 4 heteluchtkanon

112. KOELINSTALLATIE(S)

Soort installatie Koudemiddel Vermogen in Watt Op tekening
(bijv. CFK, HCFK, HFK, Ammoniak) aangegeven met

Kadaverkoelin R 407 C milieuvrrendetïk 1,00 1 kadaverkoelino

Wordt onderhoud uitgevoerd door een STEK'-erkende installateur X ja D nee
Is er per installatie een logboek (dat door de STEK-erkende installateur wordt bijgehouden) aanwezig?

X ja D nee

STEK is een afkorting van "Stichting Erkenningsregeling voor de uitoefening van het Koeltechnisch Installatiebedrijf'

113. OPSLAG BRANDBARE 
STOFFEN 

o N.v.!.

Soort brandstof 1 Type opslag Tank/emballage 2 Hoeveelheid (totaal) soort afleverpomp 3 Op tekening aan-
(ondergronds/ (incl. inhoudsmaat) in liter of m3 gegeven met
bovengronds)

Dieselolie bovengronds tank 500ltr handpomp 1 diesel
Huisbrandolie
Olie

1

2
Bijv. huisbrandolie (HBO), dieselolie, gasolie, benzine, olie (smeer-, hydraulische-, stook- en afgewerkte olie), petroleum
Bij ondergrondse opslag: tank- en installatie-certificaten bijvoegen
Bij bovengrondse opslag: tankslvaatwerklblikken/200 i drums e.d. aangeven
Bijv. handpomp, elektrisch pistool met automatische afslag

3

I 14. OPSLAG GASSEN

X N.v.!.

Soort gas Verpakking / opslageenheid 1 Totale hoeveelheid Op tekening aangegeven met

Aceteen i/ m3
Zuurstof i/ m3 *
Propaan/butaan i/ m3 *
Stikstof i/ m3 *

i/ m3 *
Aangeven (water)inhoud flessen
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I 15. OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN EN REINIGINGSMIDDELEN

X N,v,t

Soort stof Verpakking lopslageenheid' Totale hoeveelheid Op tekening aangegeven met

Verf kg/11m3
Oplosmiddelen kg/J/m'
Schoonmaakmiddelen kg/11m3
Ontsmettingsmiddelen kg/l/m'
Vitaminen en mineralen jerrycan 20 kg 2 vitaminen en mineralen

inhoud flessen, blikken e.d.

16. OPSLAG VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN

X Nvt Bestrijd ingsm iddelenru imte: D kast
D kluis
D anders, aangeven op tekening

Hoeveelheden die maximaal aanweziq ziin per soort:

Soort bestrijdingsmiddei1 Hoeveelheid aanwezig: (kg of I) Soort bestrijdingsmiddel 
1 Hoeveelheid aanwezig: (kg of I)

BIJV. Insecticiden, herbiciden

. doorhalen wat niet van toepassing is.

I 17. OPSLAG OVERIGE STOFFEN

o 'I .JPS ag in Si 0 s:

Soort Aantal stuks Totale opslagcapaciteit (in kg)

KrachtvoersHo 6 x 15,000 kg 90.000 kg

Kunstmestsilo
Meelsilo

Kuilvoeropslag: n,v.t.

Soortl Ondergrond van opslag2 Afvoer perssappen naar

2
gras, mais, bierborstel, bieten, .... etc.

klinkers, beton, zand, ...... etc.

Opslag breivoer:
D Ja, dan informatie (productbeschrijving) toevoegen

118, MESTOPSLAG, -BEWERKING EN -VERWERKING

Afstanden:
De afstand van de mestopslagplaats(en) tot de dichtstbijzijnde woning van derden of een ander stankgevoelig
object wordt door het bevoegd gezag in de beschikking aangegeven. De mestopslagplaats(en) dienen duidelijk op
de tekening te worden aangegeven,

Mestbewerking en/of -verwerking
X N.v,t.
D Ja, dan informatie (proces beschrijving) toevoegen van de bewerking c,a verwerking van de mest.
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Type opslaii en (totale) inhoud:
Drijfmestke Is e FS/spoe Iwaterops lag Inh. 10 m

Mestplaat open/af * Opp, 120 m'

AMvB mestbassins

.. De mestplaat is voor tijdelijke opslag van strooiselmest uit de
stallen in situaties van overmacht zoals vervoersverbod a.Q.v.
wettelijke dierziekten, etc.

Mestbassin Inhoud Oppervlakte Open of afgedekt
van; (in m3) (in m2)

Hout

Beton

Staal

FolieNormaal wordt de strooiselmest na het afleveren van de kuikens
voorin de stallen verzameld, en vandaar uit met de shovel/veTrijker
met laad schep op vrachtautos's geladen. Dit laden vindt plaats op de
mestdichte plein (klinkerbestrating) voor de stallen. De droge mest
wordt in vrachtwagens met Walking Floor (trailer) getransporteerd.
Per ronde is de mest te houden in 5 trailers/vrachtwagens, elke
vrachtwagen neemt 30 ton strooiselmest mee.

. doorhalen wat niet van toepassing is.

119. GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN

o N.v.t.

Aard I Soort
Afvoer- Hoeveelheid p~r Wijze van opslag 1 Inzamelaar Opslag op teke-
frequentie jaar in IIkg/m3 ning aan-

gegeven met

Afgewerkte olie
Olie-water -s ii b-menQsel
Accu's I batterijen
Olie-fbrandstoffilter, poetsdoek,
etc.
KCA 1 xljr 50 kg chemobox gemeente -

BIJV. in vaatwerk, 200 I drums, blikken, containers, CPR 15-1 ruimte, e.d. aangeven

Maatregelen die worden getroffen om het ontstaan van gevaarlijke afvalstoffen te voorkomen of te beperken:
. Onderhoud aan shovellverrijker door mechanisatiebedrijf (geen afgewerkte olie op het bedrijf in opslag)

Registratie van gevaarlijke afvalstoffen aanwezig? Dja X nee

Zo ja, op welke wijze?

I 20. OVERIGE BEDRIJFSAFVALSTOFFEN

o N.v.t.

Aard I Soort Afvoer- Hoeveelheid p.er Wijze van opslag Inzamelaar op tekening
frequentie jaar in Ifkgfm3 aangegeven

met

Verpakkinqsmateriaal
Metaal-/staal-afval
Kadavers 00 afroeD 15.000 Qekoeld rendac kadaverkoelinq
Landbouwfolie
Restafval 1 x/2 wkn 7,500 kg container Gespecialiseerd -

bedrijf

BIJV. in vaatwerk, 200 I drums, bakken, containers, e.d. aangeven

Registratie van overige afvalstoffen aanwezig?
Zo ja, op welke wijze?

Dja X nee

Worden afvalstoffen binnen de inrichting (her)gebruikt?
Zo ja, welke, en op welke wijze?

. doorhalen wat niet van toepassing is.

Dja X nee



I 21. LOZING VAN BEDRIJFSAFVALWATER

X N.v.t

Soort afvalwater; Zuiverende of afscheidende Capaciteit Hoeveelheid afvalwater dat Lozing op of her-
voorziening: 1 voorziening: wordt geloosd per tijds- gebruik voor: 2

eenheid:

Huishoudeliik n.v.l. 2 m31dao
Spoel- en reinigingswater melk-
machine
Overia spoelwater
Schrobwater
Waswater van voertuigen!
machines

1

2
Bijvoorbeeld zand-/slibvanger, oJie-/benzine afscheider, waterzuiveringsinstallatie zoals een IBA (Individuele Behandeling Afvalwater)

Bijvoorbeeld lozing op gemeenteriool, open water, septic-tank, beerput, mestkelder, bodem
Indien afvalwater wordt hergebruikt (bijv. melkspoelwater) dan dit hier ook aangeven.

Indien er sprake is van lozing op gemeentelijke riolering, dan soort rioolstelsel aangeven,
D Gemengd rioolstelsel X Drukriolering/persleiding
D Gescheiden rioolstelsel D Anders, namelijk

Op de tekening ligging van het bedrijfsriool, controlevoorziening en lozingspunt(en) duidelijk aangeven,

De volgende bescheiden zijn bijgevoegd:
D Berekening zand- c.q. slibvanger
D Beschrijving waterzuiveringssysteem (IBA)

D Berekening olie-/benzine-/vetafscheider(s)

Is een spoel plaats voor veewagens aanwezig
Is een waspiaats voor werktuigen en overig materieel aanwezig

Dja
Dja

X nee
X nee

Vinden er lozingen plaats waarvoor een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren (Wvo.) noodzakelijk is ?
(bijv. in het geval dat afvalwater geloosd wordl op oppervlaktewater) D ja X nee
Zo ja, een extra exemplaar van het aanvraagformulier, plallegrondtekening en bijlagen bijvoegen

I 22. GEMOTORISEERD VERKEER OP HET TERREIN VAN DE INRICHTING

Alle details staan vermeld in het akoestische onderzoek, zie rapport Ex/an nr.17.08.013.01.hv

Voertuig aantal bewegingen (heen en terug = 1 beweging) tussen

7.00 en 19.00 uur 19.00 en 23.00 uur 23.00 en 7.00 uur

Auto per dag per week per dag/week

T rekker/loader per week per dag/week per dag/week

Vrachtwagen per week per dag/week per dag/week

Laden en Lossen van voertuigen / bedrijfsduur
Wordt bij het laden en lossen uitsluitend geparkeerd op het terrein van de inrichting? X ja D nee

. doorhalen wat niet van toepassing is,

Soort laden I lossen Bedrijfsduur laden en lossen van voertuigen

7.00 en 19.00 uur 19,00 en 23.00 uur 23.00 en 7.00 uur

LadenIlossen van dieren u.lmin. per 6 wkn u.lmin. per dag/wk u.lmin. per dag/wk

Laden van melk u.lmin. per dag/wk u.lmin. per dag/wk u.lmin. per dag/wk

Laden van eieren u.lmin. per dag/wk u.lmin. per dag/wk u.lmin. per dag/wk

Lossen van (kracht)voer u.Jmin. per wk u.lmin. per dag/wk u.lmin. per dag/wk

Laden van mest u.lmin. per 6 wkn u.lmin. per dag/wk u.lmin. per dag/wk
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X Rapport akoestisch onderzoek is bijgevoegd

I 23. VENTILATIE

Alle details staan vermeld in het akoestische onderzoek, zie rapport Exlan nr.17.0B.013.01

o Op natuurlijke wijze:
X Op mechanische wijze:

aangeven voor welke stallen dit van toepassing is (verwijzen naar tekening)
nadere gegevens van ventilatoren (ventilatoren op tekening aangeven)

Vermogen (kW) Plaats: gevel of dak Hoogte afvoeropening Regenkap of Bronvermogen Op tekening Aantal
boven maaiveld/dakli¡n' milieu koker IldBA\' aanaeaeven met

0,80 Dak ventiatie 7000 + mv Geen kan Ventilator 4 6
1,10 Dak ventilatie 7,000 + mv Geen kan Ventilator 3 42
0,37 In stal als n,v.!. n.v.!. Venitlator 1 12

steunventilator
2,75 Warmtewisselaar n.v.!. n.v.!. Ventilator 2 6
0,37 In stal voor n,v.!. n.v.!. Ventilator 5 42

mixluchtventilatie
productinformatie toevoegen

Bedrijfsduur ventiatoren (bedrijfsduur is 100%, toerental wordt verlaagd)

Totaal aantal ventilatoren Gemiddeld gebruikte capaciteit van de ventilatoren in procenten
aanwezig in stal nummer

7.00 en 19.00 uur 19.00 en 2300 uur 23,00 en 7.00 uur

Stal 1 % % %

Stal 2 % % %

Stal 3 % % %

I 24. GETROFFEN VOORZIENINGEN TEGEN GELUIDSOVERLAST

Alle details staan vermeld in het akoestische onderzoek, zie rapport Exlan nr. 17. OB. 013. 01

Maatregelen die zijn of worden getroffen om geluidsbelasting en/of trillingen te voorkomen of te beperken:

X Niet van toepassing
o Maatregelen die al zijn getroffen:

o Maatregelen die worden getroffen: n.v,!.
X Akoestisch rapport is bijgevoegd

. doorhalen wat niet van toepassing is,

I 25. GETROFFEN VOOZIENINGEN TEGEN VISUELE HINDER

X Is landschappelijke inpassing van de bedrijfsgebouwen toegepast X ja Dnee

X Begroeiing, te weten zie tekening

Beplanting dient op tekening te zijn aangegeven

I 26. VOORZIENINGEN TER BEPERKING VAN BRAND (BRANDPREVENTIE)

o Geen
X Brandblusmiddelen 8 (aantal) Poederblusser(s) à 12 kg

(aantal) Koolzuursneeuwblusser(s) à kg

(aantal) Slanghaspel(s), slanglengte m
De brandblusmiddelen (met kenmerkenlomschrijving) moeten ook op de tekening worden aangegeven.



I 27. BODEMBESCHERMING

Is een onderzoek naar bodemverontreiniging uitgevoerd?
X nee, voorafgaand aan het realiserenlbouwen van de stallen zal de grond worden getoetst op verontreiniging. D
is te beschouwen als een nulsituatie.
D ja, onderzoeksrapport is bijgevoegd I bij gemeente aanwezig'

Welke bodembeschermende voorzieningen zijn getroffen?
D Niet van toepassing
X Vloeistofkerende vloeren in werktuigen berging I tankplaats

D Oliefilter op afvoer van de vacuümpomp
D Overkappingen
X Vloeistofdichte opvangbakken of lekbakken
D Vloeistofdichte vloeren onder kuilvoeropslag I restproductenopslag ,
D Dubbelwandige tanks
D Periodieke inspectie ondergrondse tanks (KIWA-certificaten)

D

I 28, ENERGIE- EN WATERVERBRUIK

Opqave enerqie- en waterverbruik in de laatste 3 iaren (excl. privé-qebruik ) evt. kopie van nota's biivoeqen

Energiedrager: Geschat verbruik het verbruik in 20 . . het verbruik in 20 .

Gas 84,000 m' m m

Elektriciteit 144.000 kWh kWh kWh
ll/dieselolie UOOltr I I

Grondwater 6.600 m3 m' m'
Leidinciwater m' m m'

* doorhalen wat niet van toepassing is,

I 29. MILIEUZORG (energie-, waterbes 
paring, afvalpreventie)

X Geen vorm van milieuzorg aanwezig.
D Er is/wordt een bedrijfsmilieuzorgsysteem (SIM) opgezet en ingevoerd (evt. afschrift bijvoegen)
D Er is een grondstoffen- en afvalstoffenregistratiesysteem aanwezig
D Er is/wordt een bedrijfsmileuplan/programma (SMP) aanwezig/opgezet (evt. afschrift bijvoegen)
D Er is/wordt een energiebesparingsplan (ESP) aanwezig/opgezet (evt. afschrift bijvoegen)
D Er is/wordt een energiescan aanwezigluitgevoerd (evt. afschrift bijvoegen)
D Er is/wordt een waterbesparingsplan aanwezig/opgezet.

D

I 30. BIJLAGEN

Gegevens die niet op dit aanvraagformulier vermeld zijn en wel van belang zijn voor de beoordeling
van de aanvraag, kunnen als bijlage bijgevoegd worden (in viervoud).

Aantal bijlagen: stuks

Zie MER-rapport
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i 31. TOELICHTING PLATTEGRONDTEKENING EN ALGEMENE INFORMATIE

1. Bij de aanvraag om milieuvergunning moet een op schaal gemaakte plattegrondtekening worden gevoegd.
Op die tekening moet(en) minimaal voorkomen:

alle tot de inrichting behorende ruimten en eventuele verdiepingen met vermelding van de bestemming
daarvan;
de plaats van machines, verwarmingsinrichtingen en andere tot het bedrijf behorende werktuigen of
toestellen;
de plaats van de opslag van milieugevaarlijke stoffen, zoals (diesel)olie, (licht) ontvlambare stoffen,
gassen in drukhouders etc,;
plaats van de blusmiddelen;
plaats van de ventilatoren;
de grens van de inrichting, parkeerplaatsen, opslagplaatsen, laad- en losplaatsen en de directe omgeving
van de inrichting (situatieschets);
verticale doorsnede van alle bedrijfsgebouwen met onder meer de opslag van mest in kelders;
de ligging van het bedrijfsriool, controlevoorziening en de lozingspunten.

2. De aanvraag met plattegrondtekening moet worden ingediend in vier-voud.
(1.verzoeker, 1 ,gemeente, 1.vROM-lnspectie en mogelijk een exemplaar voor een ingesteld beroep)

3. Is het bedrijf gelegen in grondwaterbeschermingsgebied dan indienen in zes-voud
(als onder 2 plus 1. provincie Overijssel en 1, WMO (Waterleiding Maatschappij Overijssel)).

* doorhalen wat niet van toepassing is.



1 (

Omschrijving diercategorie en codering Groen Label NH, per kg Aantal dieren Aantal dieren
staltype Rav d.d. nummer per aangevraagde vergunde

dierplaats situatie situatie
.....................

Vleeskuikenstal met Rav E 5.6 - 0,037 120.000 -

mixluchtventilatie
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Energiebesparing met alternatieve
verwarmingssystemen in de vleeskuikenhouderij

Reducing energy consumption with alternative
heating systems in the broiler sector
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uaa do ~UI~JaM Ui LOO~ ui~aq SpUIS 51 ÁlddnS oJ3V ueA JeelaSSIMa¡wJeM apla~~IM¡uo Jopasua~ln~saaIA

ap JOOA leelJads aa -¡aSJa3 Ui Ag JI¡ewoJuaA ueA #lJpaqJal4JOP uaa Si ua #lJpaq ~uol ¡aljelaJ uaa 51 Áiddns OJ~

,(ddnS oÆ'I rTL

. JalJueJaAal

ua aljeniis Jad uall'4JsJaA uauun~ suaAa~a~ apueelSJapuo 'adlJulJd ap¡laZ ¡a4 do pJaaseqa~ uhz ua¡ue~lJqe¡
apiaq ueA sJeelaSSIM aa '~Jnqua¡¡ald ua ÁlddnS OJ~V :uaJaMI JeelaSSIMa¡WJeM uaa aip ua¡ue~lJqe¡ aaM¡ uliz J3

'¡~eeJpaq

Jo S~ JaaAa~UO JnnleJadwa¡Seelqul ap 'Jo O£ ueA Jnn¡eJadwa¡ ieis aUJa¡ui uaa ua Jo 0 ueo\ Jnn¡eJadwa¡
ua¡inq uaa (iq ¡ep ua~~az I'M ¡ia '%OS JaaM~UO ¡~eeJpaq sJeelasslMalwJeM ap ueA ¡uawapuaJ 4JSiwJa411aH

'ua~eJpa~Jao\ a¡WJeM ap IpJOM JeeiassIM

ap Ui uaiiawei uee al~el'lJaddo aloJ3 la4 ueA iappiw JOOa '¡4Jnluallnq aSJaA ap iaw pelUOJ Ui paJ!p iaiu
IWO~ ¡4JnlielS aWJeM aa 'uee ¡4Jnlie¡S aWJeM ap i~inz JO¡ell¡uao\ ieeixe ua3 'ua~oza~ uaiiawei ap JOOp JOlellluaA

lee~n¡lJ¡uaJ uaa ueA (appiw JOOp ¡pJOM 14Jniuaiinq aSJaA aa 'isieeida~ uaiiawei uhz JeelaSSIMa¡wJeM ap Ui

,..,'~ $i'

JeelaSSIMa¡wJeM alS¡eel a ua¡inq iaw le¡Sua~in~saaIA 5 L JOn !~

'JeelaSSIM ap do UapJOM uaioisa~uee uaiieis

aaM¡ ~oo uauun~ J3 'JeelaSSIMa¡wJeM ¡aw lelsua~ln~saaIA uaa ueo\ ~uipiaaq¡e uaa ieeis SI Jnn~lj ui 'pn04Japuo

4JsIU4Ja¡ ua ua~ewuo04JS ¡aw pueqJaA Ui 'UaS¡eeld alle¡S ap uaiinq JeeiaSSIM ap WO Si ~lpue4 isaaw laH
'uapJOM ue~ isieeida~ ieis ap Ui ¡O 'uaiinq aip JauleluOJaaZ uaa ueA WJOA ap uiiiun uaa 51 sJeelaSSIMalWJeM aa

'uazeiqa~ui ieis ap sua~IOAJaA ua JeelaSSIMalWJeM ap Ui pWJeMa~do ¡4Jnlaljellluao\

aWJeM ap JOOp IpJOM 14Jnlua¡lnq aSJaA apuawo~ui '~lpnOAuaa Si JeelasSIMalWJeM ap ueo\ ~UI~JaM aa

6U!Af!J40saa L' L

'UapJOM ua~oJdsaq JeelaSSIMalWJeM 14Jni do ¡4Jnl ap ueA

ualellnSaJ ap ua ~UI~JaM ap uaiinz ~n¡sp¡004 ¡lP ui 'ua~ulJols azap ueA isei uaa~ uaqqa4 ua 'pla~~IM¡uo JapJaA
Si sJeelaSSIMalWJeM al¡eJaua~ aMnalu aa 'sJeelaSSIM ap ueA ~UlllnAJaA ap ~eezJoo sie iaw 'ua~ulJols a4Js1U4Ja¡

ueA IsellaaA uappe4 azap Jeew 'Ualie¡SUa~in~saaIA ap Ui ¡seda~ao¡ ie sJeelasslMalwJeM UaJeM 08, uaJeI

ui~ag 'sJeelaSSIMa¡WJeM ueA uassedaoi ¡a4 Si ua~ulJp a¡ ~nJa¡ uaiie¡s ap Ui ~inJqJaAal~JaUa ¡a4 wo Jaiuew ua3

SJeelaSS!MaiWJeM L
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'M~ tG Si (Jnnj,w OOO'SI ue' ¡ia¡"ede~ aqeiqua, uaa ¡aW JO¡elqua, ieeixe) JO¡elqua,jjlnZ¡e ap ue,
ua30wJa, ¡aH .M~ S'S SI (JO¡elqua, ¡ee3n¡lJ¡ua~ apuajjinzuee iaqqnpi Jo¡eiqua,seeiqui ap ueA uajjoWJaA ¡a4 .

JeeqS¡eeldJa, ¡aiu Si ua jjoo4 Ja¡aw G ua paaJq Ja¡aw G 'Ja¡aw 6 ueA a¡jjuai uaa .

uajjulJdsllq ai¡eiqua, aJallnjjaJ
ap iez ¡e¡S ap ui Si aija04aqal¡elliuaA aJajj04 uaa Ja JaauueM .Jnnj,w OOS.OI ue, iiaii~ede~ alieiquaA uaa .

:sua,ajja3 a4~slu4~al apuajjio, ap JeelaSslMaiwJeM azap JOOA uapiajj uasieeidua~in~ 000'0£ iaw ieis uaa JOOA

-,
---.

-- -

ieis uaa ueA ~ou ap Ui JeelasslMaiwJeM uaa ueA jjUlsieeld L L Jnn6!~

'¡4~nl ap ueA ualapJa, ¡a4 JOO' jjipou uajjuelsallO¡ P-t Jaa,ajjuo Ja uliz ieis Jad
.uapJOM pJaa¡uowajj UhlJaOA ap do uazinq aJaUlal~ ~oo Ja uauun~ ua3uelSall0¡

a¡oJ3 ueA S¡eeid ui 'plaapJaA ie¡s ap Ui ieewi¡do ¡4~nl ap ¡pJOM JoopJal4 'sal¡eejj ue, UalZJOOA ullz uajjueis
ao .uajjue4 ie¡s ap Ui aip uajjueis aiIO¡ ue, iappiw JOOp pal4~sajj ¡4~nl ap ue' uazelqUi ¡aH 'sJapue ua3a¡uaJeep

Siie¡s ap Ui ¡4~niie¡s apJaauol¡lpuo~ajj aSJaA ap ueA uajjuaJqUl ¡a4 'ap~aZ¡a4 Si JeeiaSSIM ap ueA 3UI~JaM

ao 'Áiddns OJjjv ueA aip sie Jopasua~in~saai' ap JOOA pia~~IMluo JeelaSSIMa¡wJeM lJoos ap¡laZ uaa ijaa4

¡ue~lJqe¡ ao .3ullapue4aq¡4~nl ua jjuljjOJplSaw Ui Si pJaaSllel~adsajj ¡ep uajjulZaH Ui ¡flJpaq uaa Si jjJnquaiiald

iiJnqua¡Nld i: 11

.uapJOM ¡S¡eeidajj uaJOieiiiuaAs3uiunaiSJapuO G ua¡aow ie¡s ap ui .~nis Jad M~ £'0 Si
uaJo¡ell¡UaAsjjulunaISJapuO ap ueA uajjoWJaA laH ,S¡eelda3 ieis ap Ui uaJOlelquaAsjjuluna¡sJapuo aia~ua ullZ ¡e~s

ap UI ¡4~nl aSJaA ap ue' jjullapJaA aleWI¡do uaa JOOA 'UapJOM uazeiqajjui ieis ap iez ¡4~nl aSJaA apJaauOlllpuo~a3
ao .uapJOM isieeidajj dlid seeiq¡e uaa ua 'jjinzui uaa ie¡s ap Ui Jal4~e Ja iez 'pJOM ¡S¡eeidajj ieis ap Ja14~e

JeeiaSSIM ap JaauueM .uapJOM Isieeida3 ieis ap iseeu uappiw la4 Ui ¡a Jal4~e ue~ ÁlddnS OJjjv ue' JeeiassIM ao

(f,...,....----.. -_...._....

1.._-.-..

'" .._.._..- .... ...~.H..'

JeelasslMalwJeM uaa ueA adl~ulJd 9 L Jnn6!~

'piaaqajj¡e JeelasSIMa¡WJeM ap ueA apausJoop uaa lee¡S 91 Jnnjji¡ ui
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JeeiaSSIM ¡aw ie¡s uaa Ui ua le¡SUa~ln~saalo alauol¡lpeJ¡ uaa Ui uawoJ¡Sa¡wJeM 6 L Jnn61J

uawoJlSeiWJ'eM

.plaaqa3¡e JeeiaSSIM ¡aw ie¡s ap Ui ua ie¡s alaUOI¡lpeJ¡ ap Ui uaWOJ¡Sa¡WJeM ap uee¡s ~al¡eJ3 apuee¡sJapuo ap ui

,eiS alauoi¡lpeJ¡ ap UI uep

UIII Ja3ei JeeiassIM ¡aw le¡S ap UI ua30wJao 43SIWJa4¡ pJaalle¡Sula3 ¡a4 iei uiwaiiaiuiesao .¡~111 Ja¡oJ3 1'43SJaO

¡a4 ¡epOI 'pJaooa3ul ai¡eii¡uao wnwiuiw a304 rlJo uaa Si leoa3 ¡iP ui .U!li a¡ Jauiai~ 1'43SJaO ¡a4 ¡~liiq ~1i¡~eJd ap Ui
.uapJOM ue~ uaiia3 M~ 00 i ueo pla4Uaa3u!wJeMJao

uaa sie JeelaSSIMa¡wJeM ap ¡ep UapJOM plala3¡e ue~ ¡lnJalH .3ul~~ap %S'66 Iiq M~ ssi ueo ua30wJao 43SIWJa4¡
pJaalie¡Sul.a3 uaa ¡aOploo ie¡s alauoi¡lpeJ¡ ap ui '3ul~~ap %S'66 fiq M~ SS ueo ua30wJao 4JsIWJa4¡ pJaalie¡sUla3

uaa ¡aOplOo ~al¡eJ3 azap sua3iOA . JeeiaSSIM ap ¡aw le¡S ap Ui ~08 ap uep Ja304 ¡311 ie¡s alauoi¡lpeJ¡ ap UI ~Og ao

.(Ja3ue43X3) ¡seda3ao¡ ¡pJOM JeelasSIMa¡wJeM uaa Ja JaaUUeM S¡eeldJao

lIeuoljUaouo:)) ~08 alauol¡lpeJ¡ ap a04 uaii ¡eei ~al¡eÆ ao '%SL ueo ¡uawapuaJ uaa ¡aw JeelaSSIMa¡WJeM
Jnnl,w oos.oi uaa ¡aw al¡eulqw03 Ui '¡flJpaq pJeepue¡s ¡a4 ueo sapJeeM ap do pJaaseqa3 Si ~al¡eÆ ao
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aWWOJ)Jn n ps6upSeiaqJeer

ieelaSSIMa¡WJeM ¡aW le¡S Uaa ua ie¡sua~in~saaio alaUOI¡lpeJ¡ uaa ueo awwoJ~Jnnps3ul¡SelaqJeer

ï~081 plaaqa3¡e awwOJ~Jnnps3ui¡selaqJeel apJapueJao ap ua aiaui31J0 ap ¡ee¡s ~al¡eÆ apuee¡sJapuo ap ui ,eis
ap ueo a¡¡a04aqsua30wJao ap pJapueJao 'le¡SUa~ln~saaio uaa Ui ¡seda3ao¡ IPJOM JeelasSIMa¡wJeM uaa JaaUUeM

uaJn~OOIS ua alja04aqsua6owJa¡\ Z' L
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. Jeef S ua P ap uassn¡ sJeelaSS!Ma¡WJeM ap JOOA

pll¡UalpJaA3nJa¡ ap ¡3eeJpaq 'sJal~UeJaAaI ap ueA al¡eWJO¡ul a¡~aJ¡SJaA ap ua 'sfudse3 a31Pin4 ap ueA siseq dO

.Jeef Jad

ua¡so~~eewuo04~s uee 01 i " ueA ~eJpaq uaa ¡iP ijaa~ Jeel Jad sapUOJ L puoJa~je ua O£ " ueA sludJOn uaa fig
.apuoJ Jad JOn S' 1 ¡ee¡s JeeiaSSIM ap ueA ua~ewuo04~s ¡a4 JOOA 'uapJOM ¡~eewa~ ua¡sO~Spn04Japuo uaa~

uaAa04 J3 'JeelasslM ap ueA ua~ewuo04~S ¡a4 uaaiie ua~eJpaq ua¡so~Jeel aa .uaii4~SJaA aiien¡is ua Jal~UeJaAal
Jad uauun~ ua 3uuapun¡ ua ua~ulpeJpaq a4~su¡~ala 'M¡q ¡alSnpxa uliz ~uua¡SaAUI apwaoua~uaAOq aa

.OOO'OL " ua 000.S9 " ap uassn¡ JaaAa~Uo uep ¡leeJpaq ~upaq pJeepue¡s ¡a4 JOOA ~UUa¡SahUI aie¡o¡ aa

OOO'p :;
000'9£ "

ooon:;

:JaaAa3uo ua~eJpaq JeeiaSSIM Jad ua¡so~ allelie¡Sul / Mnoqdo aa
:¡~eeJpaq L¡,w 000. ii ueh JeeiassIM uaa ui 3UUa¡SaAUI aa

:¡3eeJpaq L¡,w OOS.O 1 ueh JeeiaSSIM uaa Ui 3UUa¡SaAUI aa

'ua~eJpaq L¡,w 000' ii uep fez JeeiaSSIM azap ueA ¡ia¡i~ede~ aa .JeelasslM 1 do

UapJOM Ua¡0lSa3uee uaiie¡s i Ja uauun~ 'uee¡s Jee~ia ¡seeu UaS¡eeldua~ln~ 000.0£ ueA ualie¡S aaM¡ Ja JaauueM

.(pJaa¡Ue4a3 S¡eeidua~in~ Jad L¡,w 5£'0 ueA iia¡i~ede~ uaa ¡pJOM Ja) L¡,w OOS'OI ueA
¡la¡JJde~ uaa iaw UapJOM pJaalie¡Sula3 JeelaSSIMa¡wJeM uaa Ja ¡aow UaS¡eeldua~ln~ 000.0£ ueA ie¡s uaa JOOA

.sfud apiappiwa3
uaa ueh ¡in aM uee3 wOJeea 'ap¡laz¡a4 Jaaha3uo Si sJeelaSSIMa¡wJeM sad,\ aaM¡ ap Ui 3UUa¡SaAUI aa

ua¡SO~Jeer ua 6u!Ja¡SaAUI 1-' L

.uapJOM pJeedsaq a¡iaow ua plaqJe Ja ue~ Jaiuew azap dO 'uaS¡eeld a¡ JeeiaSSIM ap UI waa¡s,\s

(IaoJds) ~eewuo04~s 4~si¡eWO¡ne uaa wo uliz ue~ aiido ua3 '3llewpUe4 30u nu pJOaqa3 ua~ewuo04~s ¡aH
'JnnleJadwa~els aUJa¡ui ap ¡Oi ¡pJOM pWJeMa3do ¡4~nl aSJah ap JOopJeeM 'uasieeid a¡ waa¡s,\sseeiqui

la4 Ui waa¡s'\ss3UIWJeM.ah uaa wo uliz ue~ ai¡do ua3 .Jnn¡eJadwa¡le¡S aUJa¡ul ap uep Jnn¡eJadwa¡
aJa3ei siai uaa ijaa4 14~nl azaa .UI ieis ap 14~nl aSJaA apwJeMa3do uazeiq sJeelasSIMa¡wJeM a31pin4 aa

'¡ia¡i~u¡~aia ua~inJqJaA waa¡sÁs ¡a4 ueA UaJO¡ell¡uah aa .

'(apuoJ Jad Jnn S' 1 JaaAa3uo) UapJOM l~eewa3uo04~S ua 'uapn04Japuo iaow waa¡s,\s ¡aH .
:ufiz uaiapeu aa

.(Jeel si JaaAa3uo) JnnpsuaAaI a3uei al4~eM.aA uaa ijaa4 waais,\s ¡aH .

.slud se3 a31pin4 ap fiq Jeer V Jaaha3uo ueA pll¡UalpJaA3nJa¡ ua3 .

.%OS JaaAa3uo ¡3eeJpaq JeeiassIM ap ueh ¡uawapuaJ 4~slwJa4¡ laH .
'apa03 ua¡ ie¡s ap Ui ¡snJ ap ¡WO~ ¡lP 'uaJn~OO¡S Japuiw uliz J3 .

Ila¡lleM~laS!ooJ¡S apJa¡aqJaA a¡4~eMJaA ua3 .
'uapJOM pJaaillUaAa3

A~ do ua 'OJ do Japuiw ija04 Ja :pla43114~01\4~nl aAai¡elaJ ap ua al¡eJ¡ua~uo~ 'OJ ap ueh 3Ui3elJaA ua3 .

'(sJal~ueJahal ap sua310A) ua¡SO~s3U1wJeM.aA ap do %OS JaaAa3uo ueA alpnpaJ ua3 .
:ufiz ualapJooA aa

'uaiapeu ua .JOOh apuall'4~SJaA uaqqa4 ua¡ue~uqej apiaq ueA sJeelasslMaiwJeM aa

uaiapeu ua 'JOOA £' L

'ieis alauOlilpeJ¡ uaa Ui uep ¡pJOM 1~00¡sa3 Japuiw JeelaSSIMa¡WJeM
¡aw ie¡s uaa UI Ja ¡ep ¡ua~a¡aq ¡ia .JeelasslM iaw ¡e¡S ap ueh uI11 ap uep Ja~04 ¡311Ie¡S alauoi¡lpeJ¡ ap ueA ulii

aa 'JeelasSIMa¡wJeM ¡aw ie¡s uaa ua ie¡s alaUOI¡lpeJ¡ uaa uassni uaiz uaJO~ools Ui ualii4~sJaA ap ¡eei ~al¡eJ~ aa
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