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1. Inleiding

1.1. Beoogde activiteit

De Elleboog BV wettelijk vertegenwoordigd door de heer M.H.M. van den Akker is

voornemens zijn inrichting gelegen aan de Elleboogstraat 2 te Langenboom uit te breiden.

Momenteel exploiteert De Elleboog BV. een fokvarkensbedrijf welke hij binnen nu en een

tijdsbestek van 5- jaar wil uitbreiden opdat zijn volledige bedrijfsvoering/stalsystemen zal

voldoen aan de thans geldende wet- en regelgeving.

Er zullen binnen de inrichting nadat voorgenomen uitbreiding gerealiseerd is 1.522

guste/dragende zeugen, 8 dekberen, 484 kraamzeugen, 196 opfokzeugen en 7.094

gespeende biggen gehuisvest worden. Deze worden allen worden aangesloten op het

luchtwassysteem: BWL 2007.02, gecombineerd luchtwassysteem 85 %

ammoniakreductie met watergordijn en biologische wasser.

Hiervoor wordt een M.E.R.- procedure doorlopen en vervolgens een revisievergunning

Wet milieubeheer ex. artikel 8.4 met gebruikmaking van art. 8.18 lid2 aangevraagd.

vergunning Wet milieubeheer ex. art 8.4 met gebruikmaking van art 8.18 Iid2
.

Voor het verkrijgen van een revisievergunning Wet milieubeheer ex. art 8.4 welke verband

houdt met de gewenste wijziging en/of verandering van onderhavige inrichting wordt

onderhavige M.E.R.- procedure doorlopen. Nadat de M.E.R.- procedure succesvol is

verlopen kan de vergunning Wet milieubeheer worden verkregen.

Nadat de vergunning Wet milieubeheer is beschikt, dienen de desbetreffende plannen

binnen een tijdspad van 3- jaar gerealiseerd te worden. Is dit echter niet het geval dan

vervalt de meest recent afgegeven vergunning Wet milieubeheer en valt de onderneming

terug op de thans vigerende vergunning Wet milieubeheer. Echter biedt de Wet

milieubeheer conform artikel 8.18 lid2 de mogelijkheid de termijn tussen het moment van

afgifte en het volledig realiseren van onderhavige plannen te verlengen tot 5- jaar.

Om gebruik te kunnen maken van artikel 8.18 lid2 dient initiatiefnemer een concreet

bedrijfsplan te overleggen, waarin onderbouwd wordt in welk tijdspad dergelijke plannen

gerealiseerd gaan worden.

Startnotitie m.e.r.
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Gefaseerde uitbreiding

De reden dat initiatiefnemer een tijdspad van 5- jaar beoogd is als voigt:

Enerzijds is het binnen zijn bestaande varkensfokkerij op resultaatl technisch vlak niet

mogelijk een dusdanig grote groei qua dieraantallen te realiseren. Daarnaast dient zijn

bedrijf technisch door te draaien en kan de huidige bedrijfsvoering onmogelijk gefrustreerd

worden door de voorgenomen uitbreiding.

Anderzijds zijn investeringen/ de bouw van een verdiepingsstal van een dusdanig niveau

dat het voor de continu'lteit van de onderneming beter is de beoogde uitbreiding

gefaseerd/ stap voor stap te laten plaatsvinden. OfteweI onderhavige plannen vragen een

ruimere termijn van de totale realisatie.

jaar

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

activiteit

MER- procedure/vergunningverlening

verplaatsen voerkeuken naar stal 2

voorbereiden bouw bedrijfswoning 1

bouwen verdiepingsstal, stal 1

bouwen stal 3

realisatie bedrijfswoning 2

voorbereiden bouw stal 2

bouwen verdiepingsstal, stal 2

actie

Drieweg Advies SV.

initiatiefnemer

initiatiefnemer

allen

allen

initiatiefnemer

Initiatiefnemer

initiatiefnemer

Tabe/1: Tijdsp/anning voorgenomen p/annen

Nadat de voorgenomen plannen zijn uitgevoerd voldoet het bedrijf aan de meest recente

eisen ter bescherming van het milieu en dierenwelzijn. De omvang van het bedrijf maakt

een rendabele bedrijfsvoering mogelijk wat de concurrentie met de wereldmarkt aankan.

1.2. Aanleiding opstellen van startnotitie

Aanleiding voor het opstellen van deze startnotitie is het verkrijgen van een

revisievergunning Wet milieubeheer ex. artikel 8.4 met gebruikmaking van art 8.18 lid2

voor het houden van 1.522 guste/dragende zeugen, 484 kraamzeugen, 7.094 gespeende

biggen, 8 dekberen en 196 opfokzeugen.

1.3. Startnotitie

In deze startnotitie wordt in hoofdstuk 2 een omschrijving gegeven van de activiteiten

waarbij de verschillende alternatieven omschreven worden.

In het volgende hoofdstuk wordt het beleid en procedures behandeld.

In hoofdstuk 4 worden de gevolgen voor het milieu beschreven. Aspecten als ammoniak,

geur, fijn stof, bodem en water, energie en geluid maken hier deeI van uit.

2 Startnotitie m.e.r.
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2. Omschrijving activiteit

2.1. Ligging van het bedrijf

Het bedrijf is gelegen aan de Elleboogstraat te Langenboom (gemeente Mill). In de directe

nabijheid zijn enkele (intensieve) agrarische bedrijven en burgerwoningen gelegen, welke

zijn te zien in onderstaande figuur.

De agrarische bedrijven in de omgeving zijn weergegeven met een rode stip, de locaties

weergegeven met een gele stip zijn voormalige agrarische bedrijven.

Figuur 1: omliggende agrarische bedrijven in de omgeving

3 Startnotitie m.e.r.

Elleboogstraat 2 te Langenboom



12220 MR 01

Figuur 2: luchtfoto planlocatie in wijdere omgeving

Figuur 3: luchtfoto bestaande stallen

4 Startnotitie m.e.r.
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2.2. Vergunde situatie

De onderhavige locatie beschikt over de navolgende vergunning Wet Milieubeheer, deze

vergunning is afgegeven op 19 oktober 2006 door de Gemeente Mill en Sint Hubert.

Onderstaand wordt de huidige vergunningssituatie als zodanig beschreven.

diersoort huisvestings- aantal ammoniakemissie

systeem dieren kg NH3/dier totaal kg NH3

gespeende biggen BB 00.02.084 1235 0,03 37,05

gespeende biggen BB 00.02.084 252 0,04 10,08

gespeende biggen traditioneel 200 0,6 120

gespeende biggen traditioneel 1020 0,75 765

kraamzeugen traditioneel 116 8,3 796,8

kraamzeugen mestpan 40 2,9 116

kraamzeugen ondiepe mestkelder 70 4 280

dekberen traditioneel 6 5,5 33

guste/dragende zeugen traditioneel 523 4,2 2196,6

vleesvarkens volledig roostervloer 18 3 54

rundvee rundvee 80 9,5 760

totaal 5334,53

Tabe/2: ammoniakemissie vigerende situatie bedrijf De Elleboog BV

diersoort huisvestings- aantal geuremissie

systeem dieren QUE/s/dier totaal QUE/S

gespeende biggen BB 00.02.084 1235 5,5 6792,5

gespeende biggen BB 00.02.084 252 5,5 1386

gespeende biggen traditioneel 200 7,8 1560

gespeende biggen traditioneel 1020 7,8 7956

kraamzeugen traditioneel 116 27,9 3236,4

kraamzeugen mestpan 40 27,9 1116

kraamzeugen ondiepe 70 27,9 1953

mestkelder

dekberen traditioneel 6 18,7 112,2

guste/dragende zeugen traditioneel 523 18,7 9780,1

vleesvarkens volledig 18 23 414

roostervloer

rundvee rundvee 80 nvt nvt

totaal 34.306,2

Tabe/3: geuremissie vigerende situatie bedrijf De Elleboog BV

5 Startnotitie m.e.r.
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2.3. Voorkeursalternatief

Het gecombineerd luchtwassysteem BWL 2007.02 heeft een

ammoniakverwijderingsrendement van 85 %, daarnaast wordt de geuremissie met 75 %

verminderd.

In het voorkeursalternatief (BWL 2007.02) worden de stallen geventileerd met een combi

luchtwassysteem 85% waardoor de ammoniakemissie (inclusief geur- en stofemissie)

wordt beperkt. Dit is een installatie die is opgebouwd uit meerdere wassystemen. Het

systeem bestaat uit een installatie met een watergordijn (type gelijkstroom) met

daarachter een biologische wasser.

Het watergordijn is in de voorruimte aanwezig waarin de lucht optimaal wordt verdeeld

over het gehele aanstroomoppervlak van de wassectie. De biologische wasser is

opgebouwd uit een filterelement van het type tegenstroom. Het betreft een kolom met

vulmateriaal, waarover continu wasvloeistof wordt gesproeid. De gezuiverde lucht verlaat

vervolgens via een druppelvanger de installatie. (zie onderstaande figuur).

Het spuiwater wat benodigd is voor onderhavig luchtwassysteem zal binnen de inrichting

gedenitrificeerd worden. Hierdoor zal het gedenitrificeerd spuiwater wat afgevoerd dient te

worden tot het minimum worden beperkt.

emissiepunt

t---------..L..J------"------,J---------<---1~J
waterbak

Figuur 4: dwarsdoorsnede luchtwassysteem aWL 2007.02

6 Startnotitie m.e.r.
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diersoort huisvestings- aantal ammoniakemissie

systeem dieren kg NH3/dier totaal kg NH3

guste dragende zeugen BWL2007.02 1.522 0,63 958,8

kraamzeugen BWL 2007.02 484 1,25 605

dekberen BWL 2007.02 8 0,83 6,64

opfokzeugen BWL 2007.02 196 0,53 103,8

gespeende biggen BWL 2007.02 7.094 0,11 780,3

totaal 2.454,5

Tabe/4: ammoniakemissie voorkeursaltematief De Elleboog BV

diersoort huisvestings- aantal geuremissie

systeem dieren QUE/s/dier totaal QUE/S

guste dragende zeugen BWL 2007.02 1.522 4,7 7.153,4

kraamzeugen BWL 2007.02 484 7,0 3.388

dekberen BWL 2007.02 8 4,7 37,6

opfokzeugen BWL 2007.02 196 5,8 1.136,8

gespeende biggen BWL 2007.02 7.094 2,0 14.188

Totaal 25.903,8

Tabe/5:geuremissie voorkeursa/tematief De Elleboog BV

Figuur 5: voorgenomen p/annen in /uchtfoto

7 Startnotitie m.e.r.
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3. Beleid en procedures

3.1. Milieueffectrapportage

Ingevolge de MER-richtlijn1 moet voor bepaalde activiteiten een milieu-effectrapportage

uitgevoerd worden. Milieueffectrapportage (m.e.r.) levert de informatie die nodig is om het

milieubelang volwaardig mee te wegen bij besluiten over plannen en projecten met grote

milieugevolgen. Naast de m.e.r. bestaat ook het milieueffectrapport (MER).

Het MER is een onderdeel van de m.e.r.-procedure. Het MER wordt gekoppeld aan een

besluit op aanvraag vergunning Wet milieubeheer.

De m.e.r. is geregeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer en in het Besluit milieu

effectrapportage 19942
. In het Besluit m.e.r. 1994 is vermeld wanneer een m.e.r.

uitgevoerd moet worden. In onderdeel C van de bijlage is een overzicht van activiteiten

opgenomen waarvoor een MER verplicht is. In onderdeel D van de bijlage worden de

activiteiten opgesomd waarvoor een m.e.r.-beoordeling verplicht is. Bij deze activiteiten

wordt per geval beoordeeld of een m.e.r. noodzakelijk is.

Naast de verschillende activiteiten worden gevallen genoemd waarin de m.e.r.-plicht of

beoordelingsplicht bestaat. Veelal is een drempel ingebouwd die voorkomt dat een

bepaalde activiteit altijd m.e.r.-plichtig of -beoordelingsplichtig is.

Naast de activiteiten en gevallen zijn plannen en besluiten opgenomen waar de m.e.r.

plicht of -beoordelingsplicht aan gekoppeld is. De activiteit is in dit geval gekoppeld aan

afdeling 3.4 van de Aigemene wet bestuursrecht.

In categorie 14 van onderdeel C van de bijlage is opgenomen het oprichten, wijzigen of

uitbreiding van een inrichting voor het fokken, mesten of houden van varkens met meer

dan 900 plaatsen voor zeugen3
. Aangezien de activiteit betrekking heeft op het oprichten

van stallen voor c.a. 2.000 zeugen is een MER noodzakelijk.

Het MER wat opgesteld gaat worden is een inrichtings-MER. In de MER worden geen

alternatieve locaties in ogenschouw genomen.

1 Richtlijn 97/11/EEG van de Raad van 3 maart 1997 tot wijziging van Richtlijn 85/337/EEG betreffende de

milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten.

2 Inwerkingtredingdatum 1 september 1994, laatstelijk gewijzigd bij Stb. 2006, 388.

3 Onder zeugen worden in het Besluit m.e.r. 1994 verstaan: kraamzeugen, guste en dragende zeugen.

8 Startnotitie m.e.r.

Elleboogstraat 2 te Langenboom



12220 MR 01

De m.e.r. procedure bestaat uit de volgende 10 stappen.

Startnotitie

De startnotitie wordt opgesteld door de initiatiefnemer. Het document bevat de

basisgegevens van het project. Met de publicatie van de startnotitie vangt de m.e.r.

procedure aan.

Inspraak en advisering

Deze fase richt zich op de gewenste richtlijnen voor de inhoud van het MER. De

Commissie m.e.r. heeft 10 weken om te adviseren over het geven van richtlijnen.

Daarnaast kunnen andere adviseurs en "een ieder" advies uitbrengen over het geven van

richtlijnen, waarvoor wettelijk geen termijn opgenomen is zodat aangesloten wordt bij de

termijnen van de Aigemene wet bestuursrecht, artikel 3:24 Awb (4 weken).

Richtlijnen

Binnen 13 weken na publicatie van de startnotitie stelt het bevoegd gezag de richtlijnen

vast. In de richtlijnen is opgenomen welke alternatieven en milieugevolgen in het MER

opgenomen dienen te worden.

MER

Het opstellen van het MER, waarvoor de initiatiefnemer verantwoordelijk is, is niet aan

een termijn gebonden. Het MER wordt samen met de aanvraag om het gekoppelde

besluit, in dit geval een aanvraag vergunning Wet milieubeheer, ingediend bij het bevoegd

gezag.

Aanvaardbaarheidsbeoordeling

Binnen 6 weken na indiening van het MER beoordeelt het bevoegd gezag of het MER

voldoet aan de richtlijnen en wettelijke eisen.

Publicatie MER en aanvraag besluit

Binnen 8 weken na indiening van het MER publiceert het bevoegd gezag het MER. De

publicatie van het MER geschiedt gelijktijdig met de aanvraag vergunning Wet

milieubeheer.

Inspraak, advisering en hoorzitting

In deze fase kan "een ieder" binnen 6 weken opmerkingen maken over het MER.

Toetsing door de Commissie- m.e.r.

Na afloop van de inspraak brengt de Commissie-m.e.r. binnen 5 weken advies uit over de

volledigheid en kwaliteit van het MER. Hierbij worden ook ingekomen adviezen en

opmerkingen betrokken.

9 Startnotitie m.e.r.
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Besluit

Het bevoegd gezag neemt het besluit over het project.

Evaluatie

Met medewerking van de initiatiefnemer worden de werkelijk optredende milieugevolgen

geevalueerd.

Na de toetsing door de Commissie-m.e.r. neemt het bevoegd gezag het ontwerpbesluit op

de aanvraag vergunning Wet milieubeheer.

3.2. Bevoegd gezag

In het Inrichtingen- en vergunningsbesluit milieubeheer (IVB)4 is opgenomen welk

bestuursorgaan bevoegd gezag is voor het verlenen van een vergunning Wet

milieubeheer.

In dit geval is het College van Burgemeester en Wethouders van de

gemeente Mill en Sint Hubert.

4 Laatst gewijzigd bij Stbl. 2005, 563

10 Startnotitie m.e.r.
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3.3. Planning van de procedures

In tabel 4 is schematisch de procedure van de m.e.r. en Wet milieubeheer opgenomen.

Beroep besluit Wet milieubeheer januari 2010

Ontwerpbeschikking Wet milieubeheer november 2009

Activiteit

Indienen startnotitie MER

Bekendmaking

Inspraak voor richtlijnen MER

Advies Commissie m.e.r.

Overleg en vaststellen richtlijnen

Opstellen en indienen MER en

aanvraag vergunning Wet

milieubeheer

Beoordeling aanvaardbaarheid MER

en publicatie

Inspraak MER

Toetsingsadvies Commissie m.e.r.

Zienswijze op ontwerp-besluit Wet

milieubeheer

Besluit Wet milieubeheer

Periode

maart 2009

Maart 2009

maart -mei 2009

mei 2009

mei 2009

april -augustus 2009

september 2009

september -oktober 2009

oktober-november 2009

november -januari 2010

januari 2010

Actie door

Initiatiefnemer

College van B en W

Mill en Sint Hubert

een ieder

Commissie m.e.r.

College van B en W

Mill en Sint Hubert

Initiatiefnemer

College van B en W

Mill en Sint Hubert

Een ieder

Commissie m.e.r.

College van B en W

Mill en Sint Hubert

Belanghebbenden

College van B en W

Mill en Sint Hubert

Belanghebbenden

Tabe/6: schematisch overzicht procedure m.e.r. en Wet milieubeheer

3.4. Europees beleid

3.4.1. Vogelrichtlijn

De Vogelrichtlijn5 biedt bescherming aan aile in het wild levende vogels, hun eieren,

nesten en leefgebieden in de Europese Unie.

De Vogelrichtlijn kent een regime voor soortbescherming en gebiedsbescherming. Het

soortbeschermingsregime is gericht op de bescherming van individuele exemplaren met

ondermeer een verbod op het opzettelijk doden en vangen van vogels, het opzettelijk

vernielen of beschadigen van nesten en het verbod om eieren te rapen.

5 Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand.

11 Startnotitie m.e.r.
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De soortenbescherming is opgenomen in de Flora- en Faunawet. De gebiedsbescherming

verplicht de lidstaten aile nodige maatregelen te nemen om voor aile in de Europese Unie

in het wild levende vogelsoorten een voldoende gevarieerdheid van leefgebieden en van

een voldoende omvang te beschermen, in stand te houden en te herstellen. De

gebiedsbescherming is opgenomen in de Natuurbeschermingswet 1998.

Het dichtstbijzijnde Habitatrichtlijn-gebied (tevens Vogelrichtlijn-gebied) betreft de

Oeffeltermeent, de afstand hiertoe bedraagt circa 14,5 km. Daarnaast ligt het

dichtstbijzijnde Natuurbeschermingswet-gebied nabij Sint Oedenrode en de afstand

hiertoe bedraagt circa 23,5 km. Je kunt dus stellen dat onderhavige plannen geen enkele

belemmering vormen voor de instandhouding van natuur.

Legenda

o Top25r.3ster

_ \.tJgelrichtlijn

_ H;abitatrichtlijn

_ Natuurbeschermingswetgebied

Figuur 6: Vogelrichtlijngebied - Habitatrichtlijngebied.

3.4.2. Habitatrichtlijn

lkm t'

De Habitatrichtlijn6 heeft tot doel bij te dragen aan het waarborgen van de biologische

diversiteit in de lidstaten. Aanleiding is de continue achteruitgang van de natuurlijke

habitats en de bedreiging voor het voortbestaan van bepaalde wilde soorten. De richtlijn

stelt een Europees ecologisch netwerk vast van speciale beschermingszones: Natura

2000. Ook de door de Iidstaten aangewezen beschermingszones op grond van de

Vogelrichtlijn maken deeI uit van dit netwerk.

6 Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en

de wilde flora en fauna.
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Elleboogstraat 2 te Langenboom



12220 MR 01

Ook de Habitatrichtlijn kent een soortenbescherming die enigszins vergeleken kan worden

met dat van de Vogelrichtlijn. Deze richtlijn biedt echter, in tegenstelling tot die van de

Vogelrichtlijn, een mogelijkheid om vanwege dringende redenen van sociaIe en/of

economische aard een uitzondering op het opgelegde soortenbeschermingsregime te

maken.

Elke lidstaat moet op zijn grondgebied de gebieden die het belangrijkst zijn voor het

behoud van de onder de richtlijn vallende habitats en soorten identificeren en vervolgens

aanwijzen als speciale beschermingszones.

Evenals bij de Vogelrichtlijn is de soortenbescherming in Nederland opgenomen in de

Flora- en faunawet en wordt de gebiedsbescherming geregeld in de

Natuurbeschermingswet 1998. Dit laatste geldt aileen voor de aangewezen gebieden.

Intussen is in Nederland de openbare kennisgeving7 gepubliceerd waarin de Minister

voornemens is 111 gebieden aan te wijzen, waaronder de Oeffeltermeent.

Voor de aangemelde maar nog niet aangewezen gebieden gelden sommige bepalingen

rechtstreeks.

3.4.3. IPPC-richtlijn

De IPPC-richtlijn8 beoogt een ge"lntegreerde preventie en beperking van verontreiniging

door industriele activiteiten tot stand te brengen en zo een hoog niveau van bescherming

van het milieu te bereiken. De richtlijn is van toepassing op de in bijlage 1 van de richtlijn

aangewezen categorieen van industriele activiteiten. Installaties met meer dan 40.000

plaatsen voor pluimvee of meer 2000 plaatsen voor mestvarkens (van meer dan 30 kg) of

met meer dan 750 plaatsen voor zeugen zijn opgenomen in de bijlage.

De richtlijn hanteert als uitgangspunt dat emissie naar bodem, water en lucht moeten

worden voorkomen en, wanneer dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk moeten worden

beperkt.

Een belangrijke eis is dat een vergunning voor de belangrijkste geemitteerde stoffen

emissiegrenswaarden moet bevatten, die gebaseerd zijn op de "best beschikbare

technieken" en waarbij onder andere de geografische Iigging van de installatie en de

plaatselijke milieuomstandigheden in acht genomen moet worden.

Om te toetsen of een installatie voldoet aan de "best beschikbare technieken" zijn

zogenaamde BBT-referentiedocumenten (BREF's) beschikbaar. Voor de varkens- en

pluimveebedrijven is deze BREF in 20039 opgesteld.

7 Openbare kennisgeving aanwijzing Natura 2000-gebieden (1 e tranche), Stcr. 27 november 2006, nr. 231

8 Richtlijn 96/61/EEG van de Raad van 24 september 1996 inzake ge'lntegreerde preventie en bestrijding van

verontreiniging.

9 Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs.
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Op 25 juni 2005 is de beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij in

werking getreden. De beleidslijn is bedoeld als handreiking voor het uitvoeren van de

omgevingstoetsing die op grond van de IPPC-richtlijn ten aanzien van de

ammoniakemissie vanuit veehouderijen dient te worden uitgevoerd. Deze verplichting is

opgenomen in de onlangs gewijzigde Wet ammoniak en veehouderifo en aldus

ge"lmplementeerd in de Wet milieubeheer. Met behulp van de beleidslijn kan het bevoegd

gezag beslissen of en in welke mate vanwege de lokale milieuomstandigheden strengere

emissie-eisen in de milieuvergunning moeten worden opgenomen dan bij toepassing van

'beste beschikbare technieken' (SST) het geval zou zijn.

Het bevoegd gezag dient steeds op basis van de concrete omstandigheden in de

milieuvergunning te motiveren waarom in de betreffende situatie met SST kan worden

volstaan dan wei waarom strengere emissie-eisen noodzakelijk zijn. Daarbij kan uiteraard

nuttig gebruik worden gemaakt van de argumentatie die in deze beleidslijn wordt

gehanteerd.

De verplichting een omgevingstoetsing uit te voeren vloeit rechtstreeks voort uit de IPPC

richtlijn. Daarin is geregeld dat voor de belangrijkste verontreinigende stoffen

emissiegrenswaarden in de vergunning moeten worden opgenomen. Deze

emissiegrenswaarden moeten worden gebaseerd op de 'beste beschikbare technieken'

(SST), waarbij ook rekening dient te worden gehouden met de technische kenmerken en

de geografische ligging van de inrichting alsmede met de plaatselijke

milieuomstandigheden (art. 9, derde en vierde lid, IPPC). Deze bepalingen zijn

ge"lmplementeerd in artikel 8.12 van de Wet milieubeheer respectievelijk artikel 8.11 van

de Wet milieubeheer en artikel 8.8 van de Wet milieubeheer.

Uit deze bepalingen voigt dat de technische kenmerken en de geografische ligging van de

inrichting evenals de lokale milieusituatie aanleiding kunnen zijn om strengere

emissiegrenswaarden vast te stellen dan die welke zijn gebaseerd op SST.

10 Stb. 2007,103
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Ten aanzien van uitbreiding van een IPPC-veehouderij geldt de volgende beleidslijn:

Bij uitbreiding kan worden volstaan met toepassing van BBT zolang de emissie niet meer

bedraagt dan 5.000 kg ammoniak per jaar.

Bedraagt de jaarlijkse ammoniakemissie na uitbreiding bij toepassing van BBT meer dan

5.000 kg, dan dient boven het meerdere een extra reductie ten opzichte van BBT te

worden gerealiseerd (>BBT). De hoogte daarvan hangt af van de uitgangssituatie (de

mate waarin BBT de ammoniakemissie reduceert) en de beschikbaarheid van

verdergaande technieken in de betreffende diercategorie.

Bedraagt de jaarlijkse ammoniakemissie na uitbreiding met toepassing van BBT (tot 5.000

kg) en verdergaande technieken dan BBT (vanaf 5.000 kg) daarna nog meer dan 10.000

kg, dan dient boven het meerdere een reductie van circa 85% te worden gerealiseerd

(»BBT).

Onderhavige installatie (inrichting) zal plaats bieden aan: 1.522 guste/dragende zeugen,

484 kraamzeugen, 7.094 gespeende biggen, 8 dekberen en 196 opfokzeugen, de IPPC

richtlijn is hierop van toepassing. In de voorgenomen situatie met gebruikmaking van het

gecombineerd luchtwassysteem BWL 2007.02. bedraagt de totale ammoniakemissie

vanuit de inrichting 2.454,5 kg ammoniak per jaar. Het stalsysteem voldoet aan het

segment »BBT (veel strenger dan BBT) terwijl kan worden volstaan met toepassing van

>BBT daar de emissie beneden 5.000 kg ammoniak per jaar bedraagt.

3.4.4. MER-richtlijn

De MER-richtlijn is uitgebreid besproken in hoofdstuk 3.1.

15 Startnotitie m.e.r.
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3.5. Rijksbeleid

3.5.1. Natuurbeschermingswet 1998

In de Natuurbeschermingswet 9811 worden gebieden beschermd. Het aantal beschermde

gebieden is daarbij tot twee categorieen beperkt - in het verleden waren een tiental

verschillende gebieden op verschillend niveau beschermd.

De twee categorieen zijn:

1. Natura 2000-gebieden; internationaal belangrijke gebieden waar soorten voorkomen

die in internationale richtlijnen en overeenkomsten zijn benoemd

2. Beschermde natuurmonumenten; op nationaal niveau belangrijke natuurgebieden.

De Natura 2000-gebieden zijn strikt beschermd. Daarbij moet niet aileen gekeken worden

naar handelingen in het gebied zelf, maar is ook de zogenoemde externe werking van

groot belang. In de praktijk wordt in sommige gevallen (bijvoorbeeld bij emissie van

verzurende stoffen) gerekend met een afstand van verscheidene kilometers tot het

betreffende gebied. Voor beschermde natuurmonumenten is een afstand van 250 meter

een gebruikelijke rekenafstand.

Vooral voor de Natura 2000 begint wat jurisprudentie te komen. Van belang is dat er altijd

een passende beoordeling noodzakelijk is die gericht is op de behouddoelstelling van het

betreffende gebied. Lastig is dat er voor de meeste gebieden nog geen begrenzing

vastligt. Beheerplannen zijn er in het geheel niet. In die beheerplannen moet worden

vastgelegd welke handelingen wei en welke niet mogelijk zijn. Bij het beoordelen van

effecten mag niet het gebied als geheel worden genomen, maar moeten specifieke

onderzoeken plaats vinden. Saldering - middeling over het gehele Natura 2000-gebied 

wordt niet geaccepteerd. De bewijslast bij een Natura 2000-gebied is vrij scherp gesteld.

Naast de twee genoemde gebieden kent de Natuurbeschermingswet 98 nog het Nationaal

Landschap en het Nationaal Park. De daadwerkelijke beschermende waarde van deze

categorieen is volstrekt onduidelijk. Er is geen jurisprudentie en de wet blinkt niet uit in

helderheid.

De Natuurbeschermingswet 98 regelt tevens de verplichting om regelmatig het beleid vast

te leggen in beleidsplannen. Jaarlijks moet er in de natuurbalans de stand van zaken

gerapporteerd worden. Regelmatig worden er rode lijsten gepubliceerd. Deze zijn te

beschouwen als een bijzondere vorm van rapportage gericht op het soortbeleid.

11 Stbl. 1998,403 en 2005,195
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Rode lijsten worden samengesteld op basis van de trend en de zeldzaamheid van een

soort. Van de rode Iijst zelf gaat geen bescherming uit, plaatsing zegt uitsluitend iets over

het voorkomen van de soort in Nederland.

Bevoegd gezag in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 is voor onderhavige

veehouderij in principe het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord

Brabant.

De afstand tot gebieden die onder de Natuurbeschermingswet 1998 vallen is dusdanig

groot (en tenminste 3.000 mtr, zie onderstaande figuur) dat er geen negatieve gevolgen

zijn te verwachten ten aanzien van de instandhouding van natuur. Tevens zal er in het

MER een passende beoordeling gemaakt van de mogelijk negatieve effecten van de

beoogde activiteit.

Figuur 7: Natura 2000- gebieden
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3.5.2. Flora- en faunawet

In de Flora- en Faunawet12 is de bescherming van een Iimitatief aantal dieren en planten

geregeld. In eerste instantie werd geen onderscheid gemaakt tussen de beschermde

soorten onderling. Het gevolg was een lange serie aanvragen voor ontheffingen die voor

een enorme stagnatie zorgden en frustrerend werkte voor de soorten waarvoor

bescherming noodzakelijk was. Het draagvlak voor natuurbescherming werd geweld

aangedaan. Daarom is in een AMvB een indeling gemaakt voor het niveau van

bescherming. In tabel 1 van de AMvB staan soorten die wei beschermd zijn, maar

waarvoor geen ontheffing van de wet noodzakelijk is als er zorgvuldig wordt gehandeld. In

tabel 2 staan soorten waarvoor geen ontheffing nodig is voor structurele werkzaamheden

mits men beschikt over een goedgekeurde gedragscode. In tabel 3 staan de soorten

waarvoor altijd een ontheffing noodzakelijk is. Volgens een opmerking in de AMvB moeten

aile vogels beschouwd worden als soorten van tabel 2.

In de praktijk - en vastgelegd in jurisprudentie - zijn enkele handelingen gemeen goed

geworden. Zo is nu duidelijk wat onder een vaste verblijfplaats moet worden beschouwd.

Belangrijk want de vaste verblijfplaatsen zijn ook beschermd als de betreffende soort

tijdelijk - niet aanwezig is. Oat wordt bijvoorbeeld duidelijk bij de paarterritoria van enkele

vleermuizen; deze zijn in de nazomer bezet maar gedurende het hele jaar beschermd. De

inspanningverplichting voor het "aantonen" van aanwezigheid of afwezigheid van

beschermde soorten is inmiddels ook concreter en duidelijker geworden. In de meest

voorkomende gevallen kan een quick scan of een habitatanalyse geschouwd worden als

een passende beoordeling. Het gaat dan om kleine ingrepen op plaatsen waar duidelijk

geen beschermde soorten aanwezig kunnen zijn.

Het perceel waarop de beoogde activiteit wordt uitgevoerd is momenteel reeds bebouwd

met agrarische bedrijfsbebouwing, daar het niet waarschijnlijk lijkt dat er beschermde

diem en/of planten zullen voorkomen.

Hieronder wordt inzichtelijk gemaakt welke planten- en dierensoorten nabij het plangebied

aanwezig zijn.

12 Stbl. 1998, 402, laatstelijk gewijzigd bij Stbl. 2006, 236
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RapJK)rtage VQOr kilonleterhok X: 178 I Y:413

5Dortgmep 1FF1 FF23 HIV Rl Volledigl'teid Detail AduaI iteit

Vaatplanten matjg 1991-2.006

Mcssen niet 1996-2.006

Korstm osse n niet 1991-2006

Paddestoelen 2 slecht 0% 1991-2.006

Zcegdieren njet 1996-2.006

Bra e dvegels njet 1995-2.006

Wate·rvagels 25 15 slecht Oll,~ 96/97 - 0 3/04-

Reptielen niet 1992.-2.006

Amfibieen niet 1992.-2.006

Vissen niet 1992.-2006

Dagvlinders niet 1995-2.006

Nachtvlinders niet 1980-2005

Libellen niet 1992-2.006

5prinkhanen - geed 1992.-2006

Overige
niet 1992-2.006

cnge....-ervelden

Rapportage voor kilometerhok X:177 / Y:413

Soorl:g;roep FFl'* FF23'* FF Vog;e~5 If{ '* RL'* Vo[~ed'ig I'leid'* Detail'*

Vaatpla nten matig

Mossen -- niet

Korstm ossen --- niet

Pa d d estoel en ---- niet

Zoogdieren - niet

Broedvogels njet

Watervog els matig 0%

Reptielen - niet

Amfibieen - niet

Vissen - niet

Dagvlinders - niet

Nachtvl ind ers -- njet

Libellen - njet

5prinkhanen - - 0 redelijk

Overige • niet
on 9 ewervel d en

Figuur 8: resultaten Natuurloket

.Aetuafiteit'*

1991-2.007

1997-2.007

1992.-2.007

1992.-2.007

1997-2.007

1996-2.007

96/97-06/07

1992.-2.007

1992.-2.007

1992.-2.007

1998-2.008

1980-2.008

1993-2.007

1993-2.007

1993-2007
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3.5.3. Wet ammoniak en veehouderij

De Wet ammoniak en veehouderij (Wav)13 is het toetsingskader voor de emissie van

ammoniak. Bij de beslissing inzake de vergunning Wet milieubeheer voor het oprichten of

veranderen van een veehouderij betrekt het bevoegd gezag de gevolgen van de

ammoniakemissie uitsluitend op de wijze die is aangegeven in de Wav. Slechts de

nadelige gevolgen van de ammoniakdepositie op zogenaamde kwetsbare gebieden

binnen 250 meter wordt beoordeeld.

Intussen is de Wav gewijzigd14 en per 1 mei 2007 in werking getreden15. Op basis van

deze wijziging worden minder gebieden als kwetsbaar aangemerkt.

Onder de huidige wet worden aile voor verzuringgevoelige gebieden beschermd die

binnen de Ecologische Hoofdstructuur zijn gelegen. In de gewijzigde wet worden aileen

nog "zeer kwetsbare gebieden" beschermd. Deze gebieden moeten door Provinciale

Staten door middel van een aanwijzingsbesluit worden aangewezen. Aileen gebieden die

ook onder het huidige regime worden beschermd kunnen worden aangewezen. Die

gebieden moeten ook een bepaalde omvang hebben.

De provincie Noord-Brabant heeft inmiddels de zeer kwetsbare gebieden en de te

vervallen WAV- gebieden aangewezen16. De inrichting aan de Elleboogstraat 2 te

Langenboom is gelegen aan de rand van een zeer kwetsbaar gebied en de daarbij

behorende 250 mtr- zone. Te weten: Langenboomse Bossen = gebied 620.

13 Stb. 2002, 93

14 Stb. 2007, 103

15 Stb. 2007, 156

16 Besluit 45/08 A, Noord-Brabant d.d. 3 oktober 2008
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Bes uk Atlas Wet ammoniGk en veehouderi·

Legendc behorend bij kccrtblcden 1 tim 103

c:=:J Zeer kWelsbore gebieden

Aonvullende 'nbrm:J11e

CJ 2.50 m zone Wav..gebieden
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CJ A..ge bieden [1t
CJ B..gebieden [1 t
c:=:J lalildbouwomwik.kel·Bgr,gebiedell [2t

c:=:J Verwev'lil9Sgebieden [2t
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r---
I__J Prov'ndegrens
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Figuur 9: uitsnede kaarl 025, atlas besluit WA V
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3.5.4. Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderijen

Op 28 december 2005 is het Besluit ammoniakemissie huisvesting17 gepubliceerd.

Op 1 april 2008 is dit besluit in werking getreden18. Oit Besluit geeft invulling aan het

algemene emissiebeleid voor heel Nederland. Het besluit bepaalt dat dierenverblijven,

waar emissie-arme huisvestingssystemen voor beschikbaar zijn, op den duur emissie-arm

moeten zijn uitgevoerd. Hiertoe bevat het besluit zogenaamde maximale emissiewaarden.

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. In de

bijlage van het besluit zijn maximale ammoniakemissiewaardes opgenomen voor diverse

diersoorten.

In het besluit d.d. 1 april 2008 zijn o.a. de navolgende regelingen opgenomen:

• Het mogelijk maken van het zogenaamde "intern salderen",

• Het vervallen van de datum van 30 oktober 2007 als datum waarvoor

veehouderijen die onder de Europese IPPC-richtlijn vallen (gpbv-installaties) hun

stallen emissiearm moeten hebben gemaakt,

• Oe mogelijkheid voor het bevoegd gezag om strengere emissiegrenswaarden en

eerdere tijdstippen vast te stellen voor veehouderijen die onder de Europese

IPPC-richtlijn vallen (gpbv-installaties) vanwege de technische kenmerken en

geografische Iigging alsmede de plaatselijke milieu-omstandigheden.

Directe ammoniakschade

Naast indirecte schade door vermesting en verzuring van natuurgebieden, kan

ammoniakdepositie op bepaalde gewassen leiden tot directe ammoniakschade. Uit

onderzoek van het AB-OLO te Wageningen 19 blijkt dat met name kasgewassen, fruitteelt

en coniferen als gevoelig voor directe ammoniakschade kunnen worden aangemerkt.

17 Stbl. 2005, 675

18 Stbl. 2008, 6

19 Stallucht en planten, Instituut voor Plantenziektekundig Onderzoek 1981; Effecten van ammoniak op

planten in directe omgeving van stallen: update van risicoschatting, AS-rapport 72, P.H.S. de Visser en L.J.

van Eerden 1996
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3.5.5. Wet geurhinder en veehouderij

De Wet geurhinder en veehouderij20 is per 1 januari 2007 in werking getreden21 . Deze wet

is het landelijk toetsingskader voor geur. In de wet wordt onderscheid gemaakt tussen

geurgevoelige objecten binnen en buiten de bebouwde en binnen en buiten een

concentratiegebied. De geurbelasting op een geurgevoelig object wordt uitgedrukt in

odour units per kubieke meter lucht als 98-percentiel. Woningen behorende bij

veehouderijen zijn geen geurgevoelige objecten. Hier geldt een minimale afstand van 50

meter.

Het aantal dieren vermenigvuldigd met de geuremissiefactor levert een waarde voor de

geuremissie op, waarna via een verspreidingsmodel de geurbelasting kan worden

bepaald. De geuremissiefactoren worden in een ministeriele regeling vastgelegd. Voor

dieren waarvoor geen geuremissiefactoren zijn bepaald, gelden wettelijk vastgestelde

afstanden die ten minste moeten worden aangehouden tot geurgevoelige objecten.

Een belangrijke verandering van de wet is dat de gemeente bevoegd is om lokale

afwegingen te maken over de te accepteren geurbelasting. Bij gemeentelijke verordening

kan de gemeenteraad in afwijking van de ten hoogste toegestane geurbelasting een

andere waarde of een andere afstand in te stellen.

Hiertoe heeft de Gemeente Mill & St. Hubert een geurverordening opgesteld welke op 1

januari 2008 in werking is getreden.

In de Gebiedsvisie Mill & St. Hubert zijn de navolgende geurnormen opgesteld:

12 Ou/e woningen buitengebied

3 Ou/e kerkdorpen gemeente Mill

2 Ou/e kom Mill.

3.5.6. Wet luchtkwaliteit

De Eerste kamer heeft op 9 oktober 2007 het wetsvoorstel voor de wijziging van de Wet

milieubeheer goedgekeurd22 . Met name hoofdstuk 5 titel 2 uit genoemde wet is veranderd.

Omdat titel 2 handelt over luchtkwaliteit staat de nieuwe titel 2 bekend als de Wet

luchtkwaliteit. Deze wet is op 15 november 200723 in werking getreden en het vervangt

het Besluit luchtkwaliteit 2005.

20 Stbl. 2006, 531

21 Stbl. 2006, 671

22 Stb. 2007, 414

23 Stb. 2007, 434

23 Startnotitie m.e.r.
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De Wet luchtkwaliteit voorziet onder meer in een gebiedgerichte aanpak van de

luchtkwaliteit via het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). De

programma-aanpak zorgt voor een flexibele koppeling tussen ruimtelijke activiteiten en

milieugevolgen. Van bepaalde projecten met getalsmatige grenzen is vastgesteld dat

deze 'niet in betekenende mate' (NIBM) bijdragen aan de luchtverontreiniging.

Deze mogen zonder toetsing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit uitgevoerd worden.

Een project draagt 'niet in betekende mate' bij aan de luchtverontreiniging als de 1%

grens niet wordt overschreden. De 1% grens is gedefinieerd als 1% van de grenswaarde

voor de jaargemiddelde concentratie van fijn stof (PM10) of stikstofdioxide (N02). Dit komt

overeen met 0,4 microgram/m3 voor zowel PMlO als N02. De Nederlandse overheid

verzoekt de EU momenteel om verlenging van de termijn (derogatie) waarbinnen de

luchtkwaliteitseisen gerealiseerd moeten zijn.

De kern van de Wet luchtkwaliteit bestaat uit de (Europese) luchtkwaliteitseisen. Verder

bevat zij basisverplichtingen op grond van de richtlijnen, namelijk: plannen, maatregelen,

het beoordelen van luchtkwaliteit, verslaglegging en rapportage. De wet voorziet in het

zogenaamde Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Daarbinnen

werken het rijk, de provincies en gemeenten samen om de Europese eisen voor

luchtkwaliteit te realiseren. Het NSL kan pas in werking treden als de EU derogatie

(verlenging van de termijn om luchtkwaliteitseisen te realiseren) heeft verleend.

Uit een onderzoek van Alterra in samenwerking met RIVM blijkt dat emissie uit stallen

waarschijnlijk de grootste bron is van emissie van fijn stof vanuit de landbouw. Emissie uit

stallen betreft fijn stof bestaande uit huid-, mest-, voer-, en strooiseldeeltjes, die met de

ventilatielucht naar buiten worden geblazen.

Daarnaast is er een aantal relatief kleine posten, met als belangrijkste de toediening van

bestrijdingsmiddelen en kunstmest en de aanvoer van krachtvoer op het agrarisch bedrijf.

Winderosie is vermoedelijk ook een grote bron, die variabel is in de tijd24
.

Er zal voldaan worden aan voorgenoemd besluit. In het MER zal hierop nader worden

ingegaan.

24 Alterra-rapport 682, berekeningsmethode voor de emissie van tijn stot uit de landbouw

24 Startnotitie m.e.r.
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Onderstaande kaart geeft de situatie met betrekking tot fijn stof weer voor het jaar 2008.

Op de bedrijfslocatie is de concentratie aan fijn stof in de lucht 26 IJg/m3
•

Grave

o

I.Mlcterd

Mil en Silt Hubert

lnformatie

- - ~-

De concentratie Fijn sto] op de gekozen
locatie is:

261l&"m'

Figuur 10: achtergrondconcentratie fijnstof (grootschalige concentratiekaarl Nederland)
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3.6. Provinciaal beleid

3.6.1 Interimstructuurvisie/Paraplunota Brabant in ontwikkeling

In het kader van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening zijn op 1 juli 2008 de

Interimstructuurvisie en de Paraplunota in werking getreden. Oit beleid komt in hoge mate

overeen met het beleid in het Streekplan 2002.

AH S-Iandls.cllap

Figuur 11: uitsnede pIankaart Interimstructuurvisie

In de Interimstructuurvisie zijn vijf leidende ruimtelijke principes opgenomen:

• meer aandacht voor de onderste lagen;

• zuinig ruimtegebruik;

• concentratie van verstedelijking;

• zonering van het buitengebied;

• grensoverschrijdend denken en handelen.

26 Startnotitie m.e.r.
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Deze leidende principes zijn uitgewerkt in tien doelen voor de jaren 2008-2018.

Hoofddoel van de Interimstructuurvisie is zorgvuldig ruimtegebruik. Ruimtelijke

ontwikkelingen moeten worden afgestemd op de draagkracht van het watersysteem en de

bodem, op de waarden van natuur, landschap en cultuurhistorie, en aansluiten op de

kwaliteiten van de infrastructuur. De groei en de verspreiding van het stedelijk

ruimtebeslag moet worden afgeremd. Voorts moet onze omgeving op duurzame wijze

worden ingericht.

De Interimstructuurvisie maakt onderscheid in stedelijke en landelijk gebied. De locatie

aan de Elleboogstraat 2 te Langenboom is gelegen in een landelijke regio. Binnen deze

landelijk gebied Iiggen beperkte mogelijkheden voor de toename voor het aantal

woningen. In het landelijk gebied ligt echter het accent op de ontwikkeling van zowel

natuur, landbouw alsook recreatie.

• Net als in het Streekplan 2002 is er in de Interimstructuurvisie van de provincie Noord

Brabant is voor het landelijke gebied een indeling gemaakt in de Groene en de

Agrarische Hoofdstructuur (GHS en AHS). De locatie aan de Elleboogstraat 2 te

Langenboom is op de Intermstructuurvisiekaart gelegen in de zone AHS- Landschap.

3.6.2 Streekplan Noord-Brabant 2002

In het streekplan van de provincie Noord-Brabant is voor het landelijke gebied een

indeling gemaakt in de Groene en de Agrarische Hoofdstructuur (GHS en AHS). De GHS

en AHS zijn beide onderverdeeld in twee hoofdzones, namelijk GHS-natuur, GHS

landbouw, AHS-Iandschap en AHS-Iandbouw. Deze indeling is nader onderverdeeld in

subzones. De mogelijkheden voor duurzame (project)locaties verschillen per subzone. De

bedrijfslocatie is gelegen in de zone AHS-Iandschap, subzone leefgebied dassen

De AHS-Iandschap omvat de landbouwgebieden met de overige bijzondere (potentiele)

natuurwaarden en de daarmee samenhangende landschapswaarden. Zij omvat ook de

landbouwgebieden die op zichzelf genomen geen bijzondere (potentiele) natuurwaarden

bezitten, maar vanwege hun ligging ten opzichte van bos- en natuurgebieden en

landbouwgronden met natuurwaarden in een RNLE zijn opgenomen.

27 Startnotitie m.e.r.
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Figuur 12: Streekplanzonering
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3.6.3. Reconstructieplan Peel en Maas

De Reconstructiewee5 levert het wettelijke kader voor de herinrichting van het landelijke

gebied. Eeln van de elementen hiervan is de integrale zonering van het buitengebied. Bij

integrale zonering wordt onderscheid gemaakt tussen:

Landbouwontwikkelingsgebieden

Landbouwontwikkelingsgebieden zijn voor grootschalige, intensieve of gebouwgebonden

vormen van landbouw. Natuur en recreatie zijn ondergeschikt aan de landbouwfunctie.

Natuurwaarden komen niet of in mindere mate voor en het gebied is nu al geschikt en

belangrijk voor de landbouw.

Verwevingsgebieden

Een verwevingsgebied is gericht op mogelijkheden voor landbouw, wonen, natuur,

landschap en recreatie en toerisme. Oeze waarden komen al voor of zijn eenvoudig te

ontwikkelen. In een verwevingsgebied is hervestiging of uitbreiding van intensieve

veehouderij mogelijk mits de locatie duurzaam is. In verwevingsgebieden komen dezelfde

soort waarden voor als in extensiveringsgebieden, maar met een lagere kwaliteit of

omvang. In het verwevingsgebied liggen veel sterke landbouwbedrijven.

Extensiveringsgebied

Ooel van de extensiveringsgebieden is het behouden en versterken van waarden op het

gebied van water, bodem, natuur, bos, landschap en cultuurhistorie.

Oaarnaast is er ruimte voor wonen (op bestaande locaties), grondgebonden landbouw,

kleinschalige en extensieve recreatie. Uitbreiding of vestiging van intensieve veehouderij

is in principe niet mogelijk.

De bedrijfslocatie is gelegen in een verwevingsgebied. Onderstaande figuur geeft een

overzicht van de bovenvermelde zonering van intensieve veehouderijen.

25 Stbl. 2002, 115

29 Startnotitie m.e.r.
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Figuur 13: integrate zonering

3.6.4. Cultuurhistorische, archeologische en aardkundige waarden

Cultuurhistorische waarden

Bij de opstelling en de uitvoering van ruimtelijke plannen moet met cultuurhistorische

(Iandschaps)waarden rekening worden gehouden. Oit geldt in het bijzonder voor de

historisch-Iandschappelijke vlakken met hoge en zeer hoge waarde. In beginsel zijn in

deze vlakken aileen ruimtelijke ingrepen toelaatbaar die gericht zijn op de voortzetting of

het herstel van de historische functie en die leiden tot behoud of versterking van de

cultuurhistorische (Iandschaps)waarden.

De bedrijfslocatie is niet gelegen in een historisch landschappelijk vlak met een hoge en

zeer hoge waarden.

Het bedrijf is niet gelegen in een Belvedere-gebied26
. Oit zijn gebieden met een hoge

concentratie van cultuurhistorische waarden.

Voor de Belvedere-gebieden geldt een actief cultuurhistorisch ruimtelijke beleid, gericht

op de instandhouding van de cultuurhistorische identiteit en de daarvoor bepalende

cultuurhistorische waarden.

26 De Belvedere-gebieden zijn aangegeven in de "nota Belvedere", een beleidsnota over de relatie tussen

cultuurhistorie en ruimtelijke inrichting
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Figuur 14:historische geologische waarden

Archeologische waarden

Bij de opstelling en de uitvoering van rUimtelijke plannen moet rekening worden gehouden

met bekende archeologische waarden. Het uitgangspunt hierbij is dat het archeologisch

erfgoed moet worden beschermd op de plaats waar het wordt aangetroffen. Gezien dit

uitgangspunt moeten in geval van voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen in gebieden

met een hoge of een middelhoge verwachtingswaarde voor archeologisch erfgoed, de

archeologische waarden door middel van een vooronderzoek in kaart worden gebracht.

De planlocatie kent een indicatieve archeologische waarde die bestaat uit een lage

archeologische verwachtingswaarde. Er zijn dus geen verdere archeologische

vervolgonderzoeken vereist.

31 Startnotitie m.e.r.
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Aardkundig waardevolle gebieden

Aardkundig waardevolle gebieden zoals beekdalen, kreekgebieden, stuifzand- en

landduinen dienen behouden te worden. Het merendeel van deze gebieden ligt in de GHS

en de AHS-Iandschap. Voor onomkeerbare ruimtelijke ingrepen, zoals de bouw, de

aanleg of de uitbreiding in enige omvang van woon- of werklocaties, infrastructuur,

recreatiecomplexen en projectlocaties voor de intensieve veehouderij geldt hier het 'nee,

tenzij-principe'. In aardkundig waardevolle gebieden buiten de GHS en de AHS-Iandschap

is het uitgangspunt 'behoud door ontwikkeling', waarbij in het geval van een ruimtelijke

ingreep een hoogwaardige inpassing moet worden verzekerd.

De bedrijfslocatie is niet gelegen in of aangrenzend aan een aardkundig waardevol

gebied.

Legenda

o Top2!5raster

.. Aardkundig waardevolle gebieden

Figuur 16: aardkundige waardenkaart

WOrn t'
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3.7. Gemeentelijk beleid

3.7.1. Vergunning Wet milieubeheer

Voor de oprichting van het bedrijf dient te worden beschikt over een vergunning in het

kader van de Wet milieubeheer. Verlening hiervan kan direct na acceptatie van het MER

plaatsvinden. In de m.e.r.-procedure worden de gevolgen voor het milieu systematisch in

beeld gebracht. Het spreekt voor zich dat de resultaten uit het MER in grote mate het

besluit op de aanvraag om een milieuvergunning bepalen.

3.7.2. Bestemmingsplan

De locatie ligt in een gebied waarvoor het bestemmingsplan "Buitengebied 1998" van de

gemeente Mill en Sint Hubert van toepassing is. Het onderhavige perceel is gelegen op

gronden met de bestemming "Agrarisch Bouwblok" en is aangeduid als agrarisch gebied.

Momenteel is wordt er een vrijstellingsprocedure ex. artikel 19.2 WRO doorlopen bij de

gemeente Mill & St. Hubert. Deze vrijstellingsprocedure omvat de realisatie van een 2- tal

bedrijfswoningen, uitbreiding van kantoor/ontvangstruimte alsook de bouw voor de

toekomstige zeugenstallen.

34 Startnotitie m.e.r.
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Figuur 17: uitsnede bestemmingsplankaart

3.7.3. Bouwvergunning

Na het doorlopen van de benodigde procedures in het kader van de Wet milieubeheer en

de Wet op de Ruimtelijke Ordening, dient er een bouwvergunning te worden verleend. Het

bouwplan zal tevens ter beoordeling dienen te worden voorgelegd aan de

Welstandsadviescommissie. Op grand van artikel 52 van de Woningwet wordt een

beslissing betreffende een bouwvergunning aangehouden, totdat wordt beschikt over een

verleende milieuvergunning.

35 Startnotitie m.e.r.
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4. Gevelgen veer het milieu

In het MER zullen de positieve en negatieve effecten van de alternatieven worden

beschreven.

Naast het voorkeursalternatief met een gecombineerd luchtwassysteem BWL 2007.02

worden de volgende alternatieven in het MER onderzocht.

Alternatief

voorkeursalternatief combi luchtwassysteem, BWL 2007.02, gehele inrichting

alternatief 1 combi luchtwassysteem, BWL 2007.02, zeugenstal
kraamstal en biggenstal op huidige stalsystemen

alternatief 2 combi luchtwassysteem, BWL 2006.14, gehele inrichting

Tabel?: altematieven stalsystemen

De effecten van de verschillende alternatieven worden op een aantal aspecten uitgewerkt,

waarna na vergelijking van de alternatieven het Meest Milieuvriendelijke alternatief wordt

bepaald. Er wordt gekozen voor bovenstaande alternatieven daar dit momenteel de meest

gangbare luchtwassystemen betreft, welke toegepast worden in de varkenshouderij.

In hoofdstuk 4 worden de aspecten genoemd welke beschreven worden in het MER.

Daarnaast zijn de aspecten ammoniak en geur alvast nader uitgewerkt voor het

voorkeursalternatief opdat er een objectief beeld gevormd kan worden van onderhavige

planvorming. Indien uit de inspraak blijkt dat er nog andere belangrijke effecten zijn, zullen

deze eveneens in het MER beschreven worden.

4.1. Ammoniak

Voor het aspect ammoniak vormen de WAV ryJet ammoniak veehouderij) alsook het

Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderijen het wettelijk kader voor

vergunningverlening in het kader van de Wet milieubeheer.

36 Startnotitie m.e.r.
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Wet ammoniak veehouderij

Zoals thans is omschreven in paragraaf 3.5.3. in onderhavige rapportage hebben de

Provinciale Staten van Noord-Brabant op 3- oktober 2008 de zeer kwetsbare WAV

gebieden definitief aangewezen vastgesteld27
.

Figuur 18: voorgenomen plannen in uitsnede WA V-kaart

Echter is gebleken dat nadat desbetreffende WAV- gebieden zijn vastgesteld dat de

planlocatie aan de rand van een zeer kwetsbaar gebied is gelegen.

De 250- meter zone rondom het zeer kwetsbaar gebied valt hierdoor met een puntje in het

bouwblok van iniatiatiefnemer. (zie bovenstaande figuur).

In het voorkeursalternatief wordt hiermee rekening gehouden opdat er geen

dieren/emissiepunten binnen de 250- meter zone gehuisvest zullen worden.

27 Besluit 45/08, Provinciale Staten, Provincie Noord-Brabant

37 Startnotitie m.e.r.
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In januari 2009 heeft initiatiefnemer bezwaar gemaakt bij Gedeputeerde Staten tegen

desbetreffende beslissing. Dit omdat de bossen welke zijn aangewezen als zeer

kwetsbaar gebied gelegen zijn naast een militair oefenterrein zijnde MOB-complex

Langenboom. De provincie heeft nu het MOB-complex28 samen met het bos als zeer

kwetsbaar gebied aangewezen.

De feitelijke situatie is dat aan de rand van het gebied gelegen een electriciteitshuisje is

gesitueerd, welke aansluitend aan het MOB-complex als onderdeel is aangewezen van

het zeer kwetsbaar gebied. (zie onderstaande figuur.)

Figuur 19: foto electriciteitshuisje

28 MOB-complex: Een MOB complex is een opslagplaats voor militair materiaal van defensie die gereserveerd zijn als er een

mobilisatie nodig is.
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Dit betekent dus het zeer kwetsbare gebied (Langenboomse Bossen) en haar 250- meter

zone op een grotere afstand is gelegen dan is verondersteld conform Besluit 45/08. Voor

wat betreft het MOB-complex is er dan ook geen sprake van een ecologische samenhang

tussen zeer kwetsbare gebieden.

Daarnaast is de werkelijke afstand tot de eerste bomen op het MOB-complex betreft 257

meter tot de rand bouwblok van initiatiefnemer. (zie onderstaande figuur.)

Dit betekent dus dat de voorgenomen plannen passen binnen de wettelijke kaders van de

WAV, daar de 250- meter zone gerespecteerd zal worden. Echter los van de discussie

betreffende de feitelijke situatie waar de 250- meter zone zich daadwerkelijk zou moeten

bevinden, gezien de aanwezigheid van het MOB-complex.

Figuur 20: afstanden tot MOB-complex/electriciteitshuisje

39 Startnotitie m.e.r.
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Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderijen

Het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij bevat maximale emissiewaarden

per diercategorie ten aanzien van ammoniak. Hiertoe is het mogelijk middels de

gecorrigeerde ammoniakemissie het ammoniakplafond van de gewenste

uitbreiding te bepalen.

In onderstaande tabel wordt de gecorrigeerde ammoniakemissie weergegeven.

diersoort

kraamzeugen

gespeende biggen

guste/dragende zeugen

opfokzeugen

dekberen

aantal dieren

484

7.094

1.522

196

8

gecorrigeerde ammoniakemissie [kg NH3/jaar]

per dier totaal

2,9 1.403,6

0,23 1.631,6

2,6 3.957,2

1,4 274,4

5,5 44

totaal 7.310,8

Tabe/ 8: gecorrigeerde ammoniakemissie voorkeursalfernatief

De werkelijke ammoniakemissie bij het voorkeursalternatief bedraagt 2.454,5 kg NH3 per

jaar. Dit is lager dan de gecorrigeerde ammoniakemissie van 7.310,8 kg NH3
, dit betekent

dus dat in het voorkeursalternatief het ammoniakplafond niet wordt overschreden. Er

wordt dus voldaan aan het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderijen.

IPPC-richtlijn

Er wordt voldaan aan de IPPC-omgevingstoetsing daar de emissie < 5000 kg ammoniak

per jaar blijft in het voorkeursalternatief.Er kan hierbij worden volstaan met

toepassing van BBT.

De gewenste uitbreiding van het bedrijf leidt tot een afname van de ammoniakemissie en

-depositie in het plangebied. Door middel van toepassing van "Best Beschikbare

Technieken" is ammoniakreductie met behulp van luchtwassysteem

BWL 2007.02 een feit.

Er is vergund een ammoniakemissie van 5.334,53 kg NH3
, het ammoniakplafond bedraagt

7.310,8 kg NH3
. In het voorkeursalternatief wordt (ondanks dat er een uitbreiding qua

dieraantallen plaatsvindt) de ammoniakemissie van 2.454,5 kg NH3
.
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Directe ammoniakschade

De directe schade door ammoniak op gewassen dient te worden beoordeeld op basis van

het rapport "stallen en planten".

Hierin is opgenomen dat een afstand van 50 meter van de gevel tot de coniferen

aangehouden moet worden, 25 meter voor tuinbouwgewassen en 0 meter voor

akkerbouwgewassen en grasland.

In de directe omgeving van de planlocatie zijn echter aileen tuinbouwkassen aanwezig.

De afstand vanaf de gevel van de stal bedraagt hiertoe c.a. 165 meter (zie figuur 21).

Er wordt hierbij dus voldaan aan de thans geldende afstand conform het rapport "Stallucht

en Planten".
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4.2. Geur

Het voorgenomen initiatief zal moeten passen binnen wettelijke kaders. Beoordeling vindt

plaats middels de Wet geurhinder en veehouderij. Met een geurverspreidingsmodel V

Stacks Vergunning is de geurhinder inzichtelijk gemaakt. Ais bijlage aan deze rapportage

is het geurverspreidingsmodel van zowel de vergunde situatie alsook het

geurverspreidingsmodel van het voorkeursalternatief opgenomen.

,-D~~178251.413696

Figuur 21: emissiepunten geur voorkeursalternatief

De resultaten van de in bijlage opgenomen geurverspreidingsmodellen zijn opgenomen in

onderstaande tabel. Tevens zijn hierbij de geurnormen gehanteerd conform de

gebiedsvisie welke de Gemeente Mill en Sint Hubert heeft vastgesteld in de gebiedsvisie

t.b.v. de verordening geurhinder en veehouderij.

De emissiepunten vanuit de inrichting zijn bepaald aan de hand van figuur 22.

Wat betreft de geurgevoelige objecten, (welke tevens zijn opgenomen als bijlage), deze

corresponderen met het volgnummer in tabel 9.

De nabijgelegen kassen vormen geen geurgevoelig object29 in het kader van de Wgv en

behoeven hiertoe niet nader te worden meegenomen in het geurverspreidingsmodel.

Veehouderijbedrijven en voormalige veehouderijbedrijven worden niet aangemerkt als

geurgevoelig object Wgv.

29 uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
(2007/09155/1, 24 december 2008)
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volgnummer omschrijving x- y- geurnorm geurbelasting geurbelasting

coordinaat coordinaat (OUe/m 3
) vigerende voorkeurs

situatie alternatief

1 Eikenlaan 17 178365 413740 12 10,22 9,25

2 Eikenlaan 15 178432 413691 12 7,07 5,75

3 Eikenlaan 13 178406 413664 12 8,74 6,65

4 Eikenlaan 11 a 178390 413625 12 9,75 7,04

5 Eikenlaan 11 178387 413617 12 9,52 6,96

6 Eikenlaan 9 178372 413618 12 10,84 7,83

7 garage 178366 413632 12 12,69 8,49

Hendriks

8 Eikenlaan 5 178257 413524 12 9,52 7,24

9 garage v. Lith 178249 413535 12 11,24 8,35

10 Eikenlaan 1 178172 413460 12 5,36 4,07

11 Zeelandseweg 178140 413445 12 5,09 3,65

2 en 2a 178153 413445 4,93 3,65

12 Reekseweg 4 178128 413521 12 8,27 5,62

13 Reekseweg 6 178140 413560 12 11,62 7,25

14 Reekseweg 9 178088 413681 12 10,86 6,43

15 Reekseweg 178065 413803 12 8,61 5,64

17

Langenboom Dorpsstraat 178192 413392 3 3,69 2,76

80

Langenboom Thomasweg 178344 413304 3 2,23 1,72

46

Langenboom Thomasweg 178295 413282 3 2,00 1,65

52

Tabel9: geurbelasting geurgevoelige objecten vigerende situatie en voorkeursaltematief

Uit bovenstaande tabel blijkt dat er voldaan kan worden aan de daarvoor gestelde

geurnormen. In het voorkeursalternatief wordt er voldaan aan de norm voor 12 OUe/m 3 in

het bUitengebied en 3 OUe/m 3 voor de bebouwde kom Langenboom.

De geurbelasting in het voorkeursalternatief neemt af ten opzichte van de vergunde

situatie, hierdoor zal de situatie in de directe omgeving verbeteren.

De geuremissie vanuit de inrichting bedraagt in de vergunde situatie 34.306,2 OUe/m 3 en

bij het voorkeursalternatief 25.903,8 OUe/m 3
.
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4.3. Natuur

In het MER wordt de invloed van emissie via bodem, lucht en water op gevoelige objecten

als flora en fauna en ecosystemen beschreven. Toetsing vindt plaats aan de hand van de

Flora- en Faunawet, Natuurbeschermingswet 1998 en Vogel- en Habitatrichtlijn, voor

zover niet opgenomen in de Natuurbeschermingswet 1998.

4.4. Fijn stof

In het MER wordt een beschrijving gegeven van de stofemissie bij de diverse

alternatieven. Op basis van de meest recente gegevens over fijn stof-emissie bij

varkenshouderijen zal een kwantitatieve toets aan de Wet luchtkwaliteit worden

uitgevoerd.

4.5. Bodem en water

Beschreven zal worden op welke wijze verontreinigende stoffen in bodem, grondwater en

oppervlaktewater kunnen komen. Ook wordt aangegeven hoe dit voorkomen gaat worden.

Hierbij wordt onder andere ingegaan op de opslag en afvoer van dierlijke mest, de opslag

van brijvoer en de opslag van milieugevaarlijke stoffen. Ook het waterverbruik wordt

opgenomen in het MER. Daarnaast zal er getoetst worden of de voorgenomen

bouwplannen kunnen voldoen aan hydrologisch neutraal bouwen.

4.6. Energie

In het MER wordt aandacht besteed aan het energieverbruik bij de verschillende

alternatieven. Dit geldt zowel voor elektriciteit als brandstoffen voor verwarming.
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4.7 Externe veiligheid

Bij de voorgenomen plannen krijgt het punt brandveiligheid voldoende aandacht. Hiertoe

zal in het MER aandacht zijn voor: opstelplaats brandweer, blusvoorzieningen, opslag van

zwavelzuur (optioneel) binnen de inrichting en vluchtwegen binnen de gebouwen.

4.8. Geluid/verkeer

De factoren die een bijdrage leveren aan de geluidsproductie zijn met name: ventilatoren

ten behoeve van de luchtwassers, het verpompen van mest en de transportbewegingen

van en naar de inrichting ten behoeve van de afvoer van mest, aanvoer van voeders en

het laden en lossen van dieren. Om de eventuele geluidshinder zoveel mogelijk te

beperken wordt er in de bedrijfsvoering rekening mee gehouden dat de

transportbewegingen zoveel mogelijk in de dagperiode plaatsvinden. Aile geluidsbronnen

van het bedrijf zullen zoveel mogelijk afgeschermd worden waardoor het brongeluid direct

gedempt wordt.

Indirecte hinder, welke niet rechtstreeks voortvloeit uit de inrichting, maar wei kan worden

toegeschreven aan de aanwezigheid van de inrichting, is aan de orde. Het (vracht)verkeer

van en naar de inrichting is gezien de bedrijfsvoering en het aantal transportbewegingen

voor woningen in de omgeving, herkenbaar als afkomstig vanuit de inrichting. Een

akoestisch onderzoek zal deel uitmaken van de aanvraag om een vergunning Wet

milieubeheer en het MER.
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5. Conclusie

Op grand van het Besluit milieu-effectrapportage 1994 is beschreven welke aspecten

beoordeeld gaan worden in het MER. Centraal staar hierbij de vraag of en in welke mate

de uitbreiding gevolgen heeft voor het milieu.

Op basis van de onderhavige MER startnotitie ingevolge artikel 7.4. van de Wet

milieubeheer, inzake de geplande oprichting van de varkenshouderij gelegen aan de

Elleboogstraat 2 te Langenboom, kan worden geconcludeerd dat een MER als bedoeld in

artikel 7.2 van de Wet milieubeheer vereist is.

Vastgesteld is reeds dat in totaliteit bezien de door het bedrijf veroorzaakte

milieubelasting (ammoniak en geur) af zal nemen. Dit betekent dat in het kader van de

vigerende wetgeving, vergunningverlening tot de mogelijkheden behoort. De effecten die

de bouw van de stallen op de directe omgeving hebben zijn inpasbaar en acceptabel.

Keldonk (gemeente Veghel), maart 2009

ing. J.H.A. Verweij

Drieweg Advies BV

adviseur
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voor akkoord:

de heer M. H.M.van den Akker

initiatiefnemer
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Bijlage: geurverspreidingsmodel V-Stacks / geurgevoelige objecten
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Gegenereerd op: 11-03-2009 met V-STACKS Vergunning Release 1/12/2006 versie 1.1 (c) KEMA Nederland BV

Naam van de berekening: vigerende situatie

Gemaakt op: 11-03-2009

Rekentijd: 0:00:28

16:52:18

Naam van het bedrijf: Elleboog, v/d Akker te Langenboom, vigerende
situatie

Berekende ruwheid: 0,370 m

Meteo station: Eindhoven

Brongegevens:

Volgnr. BronlD X-coord. V-coord. EP Hoogle Gem.geb. hoogle EP Diam. EP Uittr. snelh. E-Aanvraag

1 stal A1 178180 413677 2,8 4,3 0,5 4,00 2678

2 stal B2 178225 413675 6,5 4,4 0,5 4,00 4656

3 stal C1 ,BB 00.02.084 178236 413636 2,3 3,5 1,4 3,12 8179

4 stal C 2 178248 413661 2,7 2,7 0,5 4,00 1 560

5 stal A 2 178203 413697 4,3 4,3 0,5 4,00 5236

6 stal B 1 mestpan 178188 413661 2,8 4,3 0,5 4,00 1 116

7 stal B 1 Delvris 178209 413650 2,8 4,3 0,5 4,00 1 953

8 stal C 2 biggen 178248 413661 2,7 2,7 0,5 4,00 7956

9 stal C 2 vleesv 178248 413661 2,7 2,7 0,5 4,00 414

10 stal B1 20 trad 178199 413675 2,5 4,3 0,5 4,00 558

Geur gevoe1ige 1ocaties:

Voignummer GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasting

11 Eikenlaan 17 178365 413740 12,00 10,22

12 Eikenlaan 15 178432 413691 12,00 7,07

13 Eikenlaan 13 178406 413664 12,00 8,74

14 Eikenlaan 11 a 178390 413625 12,00 9,75



Ge~~enereerd op: 11-03-2009 met V-STACKS Release 1/12/2006 versie 1.'1 KEMA Nederland BV

15 Eikenlaan 11 178387 413617 12,00 9,52

16 Eikenlaan 9 178372 413618 12,00 10,84

17 garage Hendriks 178366 413632 12,00 12,69

18 Eikenlaan 5 178257 413524 12,00 9,52

19 garage v. Lith 178249 413535 12,00 11,24

20 Eikenlaan 1 178172 413460 12,00 5,36

21 Zeelandseweg 2 178140 413445 12,00 5,09

22 Zeelandseweg 2 a 178 153 413445 12,00 4,93

23 Reekseweg 4 178128 413521 12,00 8,27

24 Reekseweg 6 178140 413560 12,00 11,62

25 Reekseweg 9 178088 413681 12,00 10,86

26 Reekseweg 17 178065 413803 12,00 8,61

27 Dorpsstraat 80 178 192 413392 3,00 3,69

28 Thomasweg 46 178344 413304 3,00 2,23

29 Thomasweg 52 178295 413282 3,00 2,00



Gegenereerd op: 11-03-2009 met V-STACKS Vergunning Release 1/12/2006 versie 1.1 (c) KEMA Nederland BV.
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Elleboog, v/d Akker te Langenboom, vigerende situatie
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9:32:15

Gegenereerd op: 12-03-2009 met V-STACKS Vergunning Release 1/12/2006 versie 1.1 (c) KEMA Nederland BV

Naam van de berekening: VKA, gehele inrichting op BWL 2007.02

Gemaakt op: 12-03-2009

Rekentijd: 0:00:15

Naam van het bedrijf: Elleboog, v/d Akker te Langenboom, BWL 2007.02

Berekende ruwheid: 0,370 m

Meteo station: Eindhoven

Bronqeqevens:

Volgnr. BronlD X-coord. V-coord. EP Hoogte Gem.geb. hoogte EP Diam. EP Uittr. snelh. E-Aanvraag

1 Iw 1 178221 413714 7,0 6,8 12,4 0,20 7228

2 Iw2 178251 413696 7,0 6,8 11,2 0,22 9815

3 Iw3 178234 413644 7,0 4,4 6,9 0,27 6000

4 Iw4 178234 413665 6,5 2,7 4,8 0,27 2860

Geur qevoeliqe locaties:

Voignummer GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasting

5 Eikenlaan 17 178365 413740 12,00 9,25

6 Eikenlaan 15 178432 413691 12,00 5,75

7 Eikenlaan 13 178406 413664 12,00 6,65

8 Eikenlaan 11 a 178390 413625 12,00 7,04

9 Eikenlaan 11 178387 413617 12,00 6,96

10 Eikenlaan 9 178372 413618 12,00 7,83

11 garage Hendriks 178366 413632 12,00 8,49

12 Eikenlaan 5 178257 413524 12,00 7,24

13 garage v. Lith 178249 413535 12,00 8,35

14 Eikenlaan 1 178172 413460 12,00 4,07

15 Zeelandseweg 2 178140 413445 12,00 3,65



Gegenereerd op: 12-03-2009 met V-STACKS Vergunning Release 1/12/2006 versie 1.1 (c) KEMA Nederland BV

16 Zeelandseweg 2 a 178153 413445 12,00 3,65

17 Reekseweg 4 178128 413521 12,00 5,62

18 Reekseweg 6 178140 413560 12,00 7,25

19 Reekseweg 9 178088 413681 12,00 6,43

20 Reekseweg 17 178065 413803 12,00 5,64

21 Dorpsstraat 80 178192 413392 3,00 2,76

22 Thomasweg 46 178344 413304 3,00 1,72

23 Thomasweg 52 178295 413282 3,00 1,65
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