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WET MILIEUBEHEER AANVRAAG VERGUNNING AGRARISCHE SECTOR 

Gemeente: Woudenberg 

Datum: september 2010 

GEGEVENSAANVRAGER 

Naam van de aanvrager De heer J.J. van Ravenhorst 

Adres Zegheweg 15 

Postcode 3931 MR 

Telefoon 033 - 2862787 

Verzoekt om een vergunning: 

Plaats 

Telefax 

o voor het oprichtenlhet in werking hebben van de inrichting (art. 8.1.a en c) 

Woudenberg. 

033 - 2863425 

o voor het veranderen van de inrichting of de werking daarvan te veranderen (art. 8.1.b) 

[gj voor de gehele inrichting in verband met het veranderen van de inrichting of de werking daarvan te 
veranderen (art. 8.4. lid 1) 

o voor een onderdeel van de inrichting in verb and met het veranderen van dat onderdeel van de inrichting of 
de werking daarvan (art. 8.4. lid 1) 

GEGEVENS INRICHTING 

Naam inrichting J.J. van Ravenhorst 

Adres Zegheweg 15 

Postcode 3931 MR Plaats Woudenberg 

Kadastrale ligging: Gemeente Woudenberg Sectie G 

Nummers 119 
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Contactpersoon De heer J.J. van Ravenhorst 

De heer B. Domhof(VanWestreenen adviseurs te Barneveld) 

Telefoon 033 - 2862787 Telefax 

0342 - 474255 

033 - 2863425 

0342 - 474281 

Aard van de inrichting rundveehouderij annex pluimveehouderij 

Il l. ALGEMEEN 

la. Korte beschrijving activiteiten 

Het in werldng hebben van een veehouderij met de volgende aetiviteiten: 

• Het houden en stallen van 112 vleesstieren en (A6) 32 vleesstierkalveren (AS). 

• Het houden van legkippen in etagestal met volierehuisvesting met daarin ruimte voor totaal 34.000 

legkippen (Stal D met E 2.11.2, Rav); 

• Het houden van legkippen in etagestal met volierehuisvesting met daarin ruimte voor totaal 38.000 

legkippen (Stal E met E 2.11.2, Rav); 

• Het in bewaring hebben van eieren; 

• Het in gebruik hebben van een loods (gebouw C) bevattende een werkplaats, werA1uigenberging en een 

opslag voor hooi en stro; 

• Het in gebruik van de agrarisehe opslagloods (gebouw F); 

• Het opslaan veevoer en kunstmest in silo's; 

• Het opslaan van gras en mars in sleufsilo 'sf kui/platen; 

• De mogelijkheid tot het opslaan van rundvee drij.ftnest in de kelder onder stal F; 

• Het opslaan van pluim veem est (ten hoogste 2 weken) in gesloten mesteontainers 

• Het opslaan van vaste mest op een mestplaat 

• Het opslaan van zwavelzuur(en spuiwatel'l ten behoeve van de ehemisehe luehtwasser 

• Het opslaan van medieijnen ten behoeve van de diergezondheid, reinigings- en ontsmettingsmiddelen 

lb. Korte beschrijving wijzigingen (op hoofdlijnen) 

• In gebouw C worden l'leesstieren en l'leesstierkalveren gehouden; 

• Stal Den E worden voorzien van een volierehuisvestingssysteem, 50 % van de leefi"uimte is roosters met 

daaronder mestbanden met be/uehting. In dit gebouw is, t.b. v. het stalsysteem, een warmtewisselaar 

gerealiseerd; 

• Aehter stal Den E zit een stojkapeonstruetie waardoor de luehtuitstroom vanuit deze stallen vertikaal, op 

11 meter hoogte plaatsl'indt. 

• Gebouw F wordt ingezet als opslagruimte ten behoeve van de agrarisehe bedrijfsvoering 

• Er zijn, ten opziehte van de eerdere vergunning, een aantaljimcties/ aetiviteiten velplaatst (o.a. de 

kui/platen, dieselopslag en de inriehting van de inpakruimte); 

• Er is een vaste mestopslag gerealiseerd naast gebouw C; 

• Tussen gebouw D en E zijn een aantal weeghutten aanwezig. 
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12. BEST AANDE VERGUNNINGEN/MELDINGEN 

Welke milieuvergunningen of meldingen zijn in bet verleden verleend of gedaan? 

Soort vergunning Datum nummer 

oprichtingsvergunning 29 april 2004 WM04.2005 

Revisievergunning 16februari 2007 Wm 06.2055 

Veranderingsvergunning 1 februari 2010 WM09.2017/A.280 

13. VERGUNDE VEEBEZETTING 

De onderstaande tabel geeft de veebezetting weer conform de verleende vergunning. 

Stal Diei'categol'ie + Aalltat OIl/nt3 Totaal kgNH3/ Tolaal PMIO PMIOtot. 
Rav-code (/ie,.ell per die,. 0111",3 di"er kgNH3 gldier/jaar (kg) 

C Vrouwelijkjongvee 39 - - 3,9 152,1 38 1,48 

C Legkippen 2 x 9.750 0,24 4.680,0 0,032 624,0 54 1.053,00 

(chemische 

luchtwasser 90 % 

reductie, 

BBOO.06.089) 

D Legkippen 2 x 9.750 0,24 4.680,0 0,032 624,0 54 1.053,00 

(chemische 

luchtwasser 90 % 

reductie, 

BBOO.06.089) 

E Melkkoeien llO - -- 9,5 1.045,0 118 12,98 

F V rouwelijk jongvee 38 - - 3,9 148,2 38 1,44 

Tolaal 9.360,0 2.593,3 2.121,9 

• Stan/~factoren op basis van de Regeling geurhinder en veehouderij Staatscourant van 29Juni 2010 (nr. 

9998) 

• Ammoniakfactoren op basis van de Regeling ammoniak en veehouderij Staatscourant van 29 juni 2010 
(nr. 9996) 

• PMlO-jactoren/ijn stofveehouderij, maart 2010 VROM 
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14. AANGEVRAAGDE VEEBEZETTING 

In de onderstaande tabel is de aangevraagde veebezetting weergegeven. 

Stal Diercutegol'ie + Aantul Ou/m3 TotaaJ kgNH3/ Totaal PM). 0 PMlOlot. 

Rav~coHe dieren perdier O/l/m3 dier kgNH3 g!tlie,./jaal' (kg) 

C Vleesstieren (A 6, 112 35,6 3.987,2 7,2 806,4 170 19,04 

van 6-24 maanden) 

C Vleesstierkalveren 32 35,6 1.139,2 2,5 80,0 170 5,44 

(A 5, tot 6 maanden) 

D Legkippen voliere (E 34.000 0,34 11.560 0,055 1.870,0 65 2.210,0 

2.11.2, 50 % rooster 

met 

mestbandbeluchting) 

E Legkippen voliere (E 38.000 0,34 12.920 0,055 2.090,0 65 2.470,0 

2.1l.2, 50 % rooster 

met 

mestbandbeluchting) 

F - -- - - -- -

Totaal 29.606,4 4.846,4 4.704,5 

• Stankfactoren op basis van de Regeling geurhinder en veehouderij Staatscourant van 29 juni 2010 (nr. 
9998) 

• Ammonialifactoren op basis mn de Regeling ammoniak en veehouderij Staatscourant mn 29 juni 2010 
(nr. 9996) 

• PM10-factorenlzjn sto{l'eehouder!i, maart 2010 VROM 

15. IPPC-RICHTLIJN 

Op 24 september 1996 is de Europese Richtlijn 96/61 EG, aangeduid als de IPPC-richtlijn inzake 

geintegreerde preventie en bestrijding, van kracht geworden Op grand van deze richtlijn dient bij 

vergunningverlening een zo hoog mogelijk niveau van bescherming voor het gehele milieu te worden 

bereikt. 

In bijlage 1 van de IPPC-richtlijn zijn, ingevolge artikel 1, categorieen van industrieJe activiteitel1 met 

bijbehorende drempelwaarden weergegevel1 waarop de richtlijl1 betrekking heeft. Categorie 6.6 van 

deze bijlage omschrijft installaties voor intensieve pluimvee- en varkensbedrijven met meer dan: 
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• 40.000 plaatsen voor pluimvee 

• 2.000 plaatsen voor vleesvarkens 

• 750 plaatsen voor zeugen 

In de aangevraagde situatie zuHen er binnen de veehouderij 53.500 legkippen dieren worden gehouden. 

Hierdoor valt het bedrijfin de aangevraagde situatie onder de werkingssfeer van de IPPC-richtlijn. 

Volgend uit de IPPC zijn in Europees verband referentiedocumenten ontwikkeld, de zogenaamde 

BREF'Sl. Ook voor de pluimveehouderijen is een BREF-document beschikbaar, de BREF Intensieve 

Veehouderij Intensieve teelt van varkens en pluimvee. Op basis van de IPPC-richtlijn en de bedoelde 

BREF dient te worden beoordeeld of in de gewenste situatie de "best beschikbare technieken" (BBT)2 

worden toegepast. 

Binnen de IPPC-richtlijn en de daarbij behorende BREF zijn, voor de diercategorie "hennen", 

minimumeisen opgenomen waaraan het een huisvp,stingssysteem moet voldoen inzake BBT. 

In de bedoelde BREF is onder meer bepaald welke stalsystemen voor Iegkippen voldoen aan de eis van 

de beste beschikbare technieken in de zin van de IPPC-richtlijn. 

In de gewenste situatie worden beide pluimstaHen uitgevoerd met een zogenaamde "volieresysteem". 

Een volieresysteem, zijnde een stalsysteem voorzien van een techniek ter beperking van de 

ammoniakemissie met hulp van mestbanden, komt wat betreft de werking en de te behalen 

milieuvoordelen overeen met het in het BREF-document opgenomen systeem "volieresysteem met of 

zonder uitloop en/of scharreIruimte buiten". De stall en voldoen in de gewenste situatie aan deze 

stalomschrijving, zoals opgenomen in het BREF-document. In de gewenste situatie voldoet het bedrijf 

aan het gestelde in de IPPC-richtlijn en de daarbij behorende BREF. Gelet op bovenstaande veroorzaakt 

onderhavig (pluimvee )bedrijf in de gewenste geen "significante toename van de verontreiniging" zoals 

bedoeld in de IPPC. De IPPC-richtlijn vormt dan ook geen belemmering om de gevraagde 

vergunningen te kunnen verlenen. 

Beleid lijnlPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij 

De gewenste veranderingen worden ook getoetst aan de Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing en de 

Oplegnotitie BREF. De "Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij" 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. 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 

de eisen die volgen uit de toepassing van 'beste beschikbare technieken' (BBT). 

Ten aanzien van een IPPC-veehouderij (hier meer dan 40.000 legkippen) geldt de volgende beleidslijn: 

l BREF = Best Available Techniques reference document, een Europees document, gepresenteerd in 2002, waarin aile 
beschikbare huisvestingsystemen voor de intensieve veehouderij worden omschreven en waarin wordt aangegeven wat als best 
beschikbare techniek kan worden beschouwd 
2 BAT = Best Available Techniques = Best Beschikbare Technieken (BBT) 
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Bij uitbreiding/wijziging 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. 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) daama nog meer dan 10.000 kg, dan dient 

boven het meerdere een reductie van circa 85% te worden gerealiseerd. 

In de hiema volgende tabel is voor de diercategorie waarvoor in het BesIuit huisvesting een maxima Ie 

emissiewaarde is vastgesteld (BBTI AMvB), in onderhavige situatie aIleen "Iegkippen" aangegeven 

welke emissiegrenswaarden in het segment tussen 5.000 en 10.000 kg (>BBT = strenger dan BBT) en in 

het segment boven 10.000 kg (»BBT = veeI strenger dan BBT) worden geadviseerd. Tussen haakjes is 

daarbij aangegeven hoeveel reductie daarbij wordt gerealiseerd. De reductiepercentages zijn daarbij 

bepaald ten opzichte van traditionele huisvestingssystemen die aan de toekomstige dierenwelzijnseisen 

voldoen (legkippen). 

Tabel: Overzicht emissiegrenswaarden vaal' diercategorieen waarvoor een maximale emissiewaarde is 

vastgesteld (in kg NH/dielplaatsljaar) 

Rav ~jet-¢ategor1e Tnfdit. "BBTfAMvB »1;l~T »BBT 

E2 Legkippen (grond/vol.) 0,315 0,125 (60%) 0,110 (65%) 0,055 (83%) 

Het gewenste vIeesrundvee is niet opgenomen in de systematiek van de Beleidslijn IPPC

omgevingstoetsing. 

In de gewenste bedrijfsopzet bedraagt de ammoniakemissie van de veebezetting in totaaI4.846,4 kg 

(zie tabel hiema). 

Diercategorie + NH3,kgper 

Stal aangevraagde RA V code Aalttal dieren dier Totaal 

C Vleesstieren, A 6 112 7,200 806,4 

C Vleesstierkalveren, A 5 32 2,500 80,0 

D Legkippen, E 2.11.2 34.000 0,055 1.870,0 

E Legkippen, E 2.11.2 38.000 0,055 2.090,0 

TotaaI 72.000 legkippen 4.846,4 
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Met in achtneming van de gewenste dieraantallen in onderhavige situatie zou in het kader van de lPPC

omgevingstoets (ammoniakemissieplafond) maximaal de hiema vermelde hoeveelheid NH3 vergund 

kunnen worden. 

NH3kgper Totaal 

BBT/ BBT+/ BBT++ Diercategorie Aantal dieren dier NH3 

BBT (tot 5.000 kg) vleesstieren 112 7,200 806,4 

BBT (tot 5.000 kg) vleesstierkalveren 32 2,500 80,0 

BBT (tot 5.000 kg) legkippen 32.908 0,125 4.113,5 

BBT+ (5.000-10.000 kg) legkippen 39.092 0,110 4.300,12 

Totaal 72.000 legkippen 9.311,9 

Indien de ammoniakemissie van de gewenste bedrijfssituatie wordt doorgerekend op basis van het 

principe, zoals omschreven in de beleidslijn, bedraagt het maximale ammoniakemissieplafond op basis 

van een "worst-case scenario" en waarbij derhalve geen rekening wordt gehouden met bestaande / 

vergunde rechten, in totaaI9.311,9 kg. In de gewenste situatie / beoogde bedrijfsopzet bedraagt de 

ammoniakemissie echter 4.846,4 kg. Hierdoor is de ammoniakemissie in de gewenste situatie 

ruimschoots lager dan het maximale "ammoniakemissieplafond" op basis van de Beleidslijn IPPC

omgevingstoets. De gewenste bedrijfsopzet voldoet derhalve ruimschoots aan het gestelde in de 

"Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderi}". 

Resume, beleidsliin IPPC-omgevingstoetsing 

Bevoegd gezag kan eventueel, vanwege lokale milieusituatie en als de totale NHJ-emissie boven de 

5.000 kg ligt, besluiten om strengere eisen dan de Best Beschikbare Techniek, te stellen aan de 

ammoniakemissie. Dit zou betekenen dat voor het gedeelte van de ammoniakemissie dat boven de 5.000 

kg uitkomt een strengere emissienorm dan hetgeen voor legkippen geldt als BBT (= 0,125 kg voor 

legkippen). 

Enerzijds komt de totale gevraagde ammoniakemissie niet boven de 5.000 kg grens uit en anderzijds 

presteren de aangevraagde stalsystemen (met name ook de systemen voor legkippen 0,055 kg NH3) 

ruimschoots beter dan hetgeen op dit moment als Best Beschikbare Techniek wordt aangemerkt (0,125 

kgNH)). 
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16. MER-RICHTLIJN 

De MER-richtlijn (Europese Richtlijn 971l1/EG tot wijziging Richtlijn 85/337/EEG) is ook van 

toepassing op grot ere intensieve veehouderijen. In de bijlage van het Besluit milieu-effectrapportage 

1994 (gewijzigd in 1999) is aangegeven in welke gevallen een milieu-effectrapport of 

aanmeldingsnotitie moet worden gemaakt. Deze Richtlijn geldt voor bedrijven met mesthoenders, 

hennen, vleesvarkens en zeugen die zekere drempelwaarden overschrijden. De MER-beoordelingsplicht 

resp. MER-plicht geldt bij: 

• 45.000 I 60.000 hennen 

• 60.000 I 85.000 mesthoenders 

• 2.200 I 3.000 vlees,-:arkens 

• 350 I 900 zeugen 

Het MER-besluit heeft betrekking op het realiseren van "nieuwe installaties" of op "wijzigingen of 

uitbreiden van bestaande installaties" met een eapaciteit van meer dan 45.000 (m.e.r.-beoordeling) en 

60.000 plaatsen (MER-plicht) voor "hennen". 

De gevraagde vergunning omvat het houden van pluimvee (legkippen). In de gewenste situatie worden 

binnen de inrichting 72.000 legkippen, 112 vleesstieren en 32 v1eesstierkalveren. Het MER-besluit heeft 

betrekking op de realisatie van "nieuwe installaties" of op "wijzigingen of uitbreiden van installaties" 

met een eapaeiteit van meer dan 45.000 c.g. 60.000 legkippen. Indien de drempelwaarde van 45.000 of 

meer plaatsen voor legkippen wordt overschreden, geldt een MER-beoordelingsplicht. Indien de 

drempelwaarde van 60.000 plaatsen voor legkippen wordt overschreden is een MER noodzakelijk. Het 

houden van pluimvee I Iegkippen is in het MER-besluit opgenomen als categorie C 14. In onderhavige 

situatie zullen meer dan 60.000 legkippen gehouden gaan worden in de inrichting. 

Het is hierbij eehter expliciet de vraag of de hiervoor bedoeld m.e.r.-grenzen weI worden oversehreden. 

Immers in de bestaande situatie zijn 39.000 legkippen vergund en het is feitelijk (juridisch) de vraag of 

de gewenste situatie (met in totaal 72.000 legkippen): 

1) door het achterwege laten van de eerder vergunde chemische luchtwassers en het toepassen van een 

voliere-inrichting leidt tot overschrijding van de bedoelde grenzen en er dus sprake is van een MER

plicht; 

2) een uitbreiding in dieren (van 39.000 naar 72.000) is, waarmee de grenzen, zoals bedoeld in het 

MER-besluit, worden overschreden,' 

Het vervangen van een huisvestingssysteem kan worden gezien als het oprichten/ wijzigen van een 

nieuwe installatie. Eehter ook reeente jurisprudentie wijst in toenemende mate uit dat dit niet altijd 

geldt. Zie ondermeer de uitspraken van: 17 maart 2010 (Ruephen, zaaknummer 20090445611 1M2), 26 

mei 2010 (Beuningen, zaaknummer 20090275011 1M2) en 14 juli 2010 (Olst-Wijhe, zaaknummer 

200906222/lIM2). 
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Initiatiefnemer is zodoende van mening dat het omzetten van een scharrelsysteem naar een 

volieresysteem niet als "uitbreidingl oprichting van een installatie" als bedoeld in de bijlage bij het 

Besluit m.e.r. kan worden aangemerkt, zodat de merregeling niet van toepassing is en er dus in dit geval 

geen merplicht bestaat. De omstandigheid dat het totaal aantal te houden legkippen, de drempelwaarde 

van 60.000 wordt overschrijdt doet hierbij niet ter zake. 

Onverlet het vorenstaande dient initiatiefnemer echter een MER in dat behoort bij deze aanvraag om 

vergunnmg. 

i7. BEOORDELING GEUR 

Geuremissie 
Sinds 1 januari 2007 is het beoordelingskader voor eventuele geurhinder, de Wet geurhinder en 

veehouderij (Wvg) en de hierbij behorende Regeling geurhinder en veehouderij. In deze regeling is per 

diercategorie een geur-ernissiefactor vastgeste1d. Het aantalleghennen vertaalt zich in de gewenste 

situatie in een geuruitstoot welke gelijk staat aan 29.606,4 odourunits per seconde. 

Thans gewenste situatie: 

Stal re.\~ cat 
~,. 

'1\ ' Ouitn3 "Toftal DJercatpgorle autal , 
dleren ~rdler' (;)ulm3 

D+E E 2.11.2 Legkippen 72.000 0,34 24.480,0 

45-55% van 
leefilJimte rooster met 
mestband 
(beluchting), min 2x 
per week afdraaien 

C A5 Vleesstierkalveren 112 35,6 3.987,2 

tot 6 maanden 

C A6 Vleesstieren 32 35,6 1.139,2 

6 tot 24 maanden 

Totaal 29.606,4 

• Stan!-..factoren op basis van de Regeling geurhinder en veehouderij 

Staatscourant van 29 juni 2010 (nr. 9998) 
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Geurbelasting 

Diercategorieell met omrekeningsfactorell (legkippen + vleesrundvee) 

De gewenste situatie gaat gepaard met een toename van geuremissie. Het aantal odourunits dat 

uitgestoten wordt neemt in de gewenste situatie toe tot 29.606,4 odour units per seconde. Na berekening 

met het geurverspreidingmodel V -Stacks, dat bij de Wvg hoort, blijkt dat de geurbelasting in de 

gewenste situatie op de dichtst bijgelegen geurgevoelige object (Zegheweg 31 en Ekris 46) neer komt 

op respectievelijk maximaal 3,1 en 3,3 OUI m3. 

Geurverordenillg ("bedrijveIJterreill '') 

De gemeente Woudenberg heeft, in verband met de door haar gewenste ontwikkeling het toekomstige 

bedrijventerrein, een geurverordening vastgesteld voor het gebied rondom het bedrijf van client. In deze 

verordening is op basis van de door Van Ravenhorst gewenste bedrijfssituatie een geurcontour bepaald. 

Op basis hiervan is in de geurverordening een zone opgenomen, welke binnen dit denkbeeldige 

bedrijventerrein valt, waarbinnen een geumorm van 4 OUI m3 geldt (groene zone, zie fig 4.). Voor de 

overige geurgevoelige objecten in het overige deel van het buitengebied van Woudenberg geldt 

gewoonweg de wettelijke geumorm van 14 OUI m3
• =-....... r-----, ..... _ 

Figuur 4: kaart behorende bij geurverordening. In het groene gebied geldt een geurnorm van 4 OUi m3 

Aanvrang lllilicLlvcrgunning : de hcer .1..1. vnn Ravcnhorst , locatie Zcghcweg 15 te Woudenbcrg 11 



Geurcontour (4 ou/m') op 
basis van gewenste situatie 

Figuur 5: weergave van de 4 oul m3.geurcontour op basis van de gewenste situatie 

In figuur is voor de gewenste situatie de 4 QUI m3
• geurcontour weergegeven. Hieruit blijkt dat deze, 

voor de gewenste situatie, geheel buiten de "groene zone" uit de geurverordening valt. 

De voorgrondbelastingen welke optreden voor de verschillende scenario's zijn in onderstaande tabel 

weergegeven. De geurbelastingell varieren welliswaar, maar in aIle gevallen wordt voldaan aan de 

wettelijke normen van respectievelijk 3 en 14 QUI m3 (bebouwde kom en buitengebied) en de norm uit 

de verordening geldend voor het "bedrijventerrein", van 4 QUI m3
• 

Geurgevoelige locaties + geumorm + geurbelasting (voorgrond) 

Scenario Geuremissie Zegheweg31 Ekris 46 *Puntje in *Eind sloot *Begin sloot rechts 

de sloot links 

OUeis 14,OOUlm3 14,OOUlm3 4,OOUlm3 4,OOUlm3 4,OOUlm3 

Gevraagde 29.606,4 3,1 3,3 3,6 3,8 3,8 
situatie 

* Dit betreffen beoordelingslocaties ter hoogte van de grens van het toekomstige bednjventerrem 

(zoals deze ook zijn gehanteerd ter onderbouwing van de geurverordening). 

Aan de nonnen uit wordt voldaan. Hiermee wordt derhalve voldaan aan de geumormen zoals die in de 

W gv is vastgelegd en behoeft er niet gevreesd te worden voor ontoelaatbare geurhinder ten hoogte van 

enig geurgevoelig object. 

Aallvraag milieuvergunn ing : de heer 1.1. van Ravenhorst, lacatie Zeghcweg 15 te Waudenberg 12 



Conclusie geurhinder 

Vit de rekenresultaten blijkt dat de voorgrondbeIasting op alle denkbare geurgevoelige objecten zoweI 

voldoet aan wettelijke geurnormen, als aan de norm uit de gemeentelijk geurverordening welke ten 

behoeve van het toekomstige bedrijventerrein is vastgesteld. 

Diercategorieen met vaste a/standen (rundvee) 

Volgens de normen van de Wet geurhinder en veehouderij (art. 4, Wgv) dienen de volgende vaste 

afstanden te worden aangehouden voor diercategorieen waarvoor geen omrekeningsfactoren zijn 

vastgesteld. In de aangevraagde situatie worden geen dier gehouden waarvoor vaste afstanden gelden. 

Gevelafstanden 
Volgens de Wet geurhinder en veehouderij (artikeI5, Wgv) geldt een minimaal in acht te nemen afstand 

tussen de buitenzijde van een stal waarin dieren worden gehouden en de buitenzijde van het 

dichtstbijzijnde voor stank gevoelige object. Deze afstanden zijn als voIgt: 

Ligging geurgevoelig object A/stand in acht te nellie" Werkelijke fI:{standell 

Binnen de bebouwde kom 50 meter Niet van toepassing 

Buiten de bebouwde kom 25 meter Niet van toepassing 

Conclusie vast afstanden: 

Aan de minimale gevel-afstandseisen zoals opgenomen in de Wet geurhinder en veehouderij kan 

ruimschoots worden voldaan. 

18. BEOORDELING AMMONIAK 

8a. Wet ammoniak en veehouderij (Wav) 

De ammoniakemissie van een agrarisch bedrijf dient (exclusief) getoetst te worden aan het gestelde in 

de Wet ammoniak en veehouderij (Wav). Een vergunning voor het oprichtenl veranderen van een 

veehouderij wordt geweigerd indien de aanvraag betrekking heeft op een uitbreiding van het aantal 

dieren en deze veehouderij geheeI of gedeeltelijk is gelegen in een zeer kwetsbaar gebied, dan weI in 

een zone van 250 meter rond een zodanig gebied. 

Aanvraag miJieuverglillning : de heel' J.J . van Rllvenhorst, Jocatie Zegheweg J 5 te Woudellberg 13 
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....Iegenda 

P"",inc"le ""art Ulredltse 
EI-IS t.b.v. de Wet 
ammon .. ken veehoudorij 
(Bijlage 1), beho",nd bij 
hot GS·~luit von 19 
d!cember 1006. 

EHS met inaCitief 
YO« verzlring 
govoelige gobied 

Ovenge EHS 

EHS • Ecolosische 
~ ~rbindinlJSZones 

D Indicatieve1som 
zone rand voor 

Overig 

... rzuring govcelig 
gobied 

Bebouwd g<bied 

o Gemeentegrens 

:-:-;--------------------------I-~·I-- r~-r .... r~fr..,.':1 "'tn.=-:-, • .,..~-•• ---------,Q;· .~ 
Figuur l:EHS i.h.k.v. de Wav, de indicatiefvoor verzuringgevoelige gebieden zijn in paars weergegeven. 
Dichtst bijgelegen is een gebied op ca 1.200 meter. De wijzigingen i.h.k.v. de Wav 2007, waardoor aIleen 
zeer kwestbare gebieden worden aangewezen heeft Provincie Utrecht nog niet doorgevoerd. 

Ret onderhavige bedrijfis niet gelegen in een zeer kwetsbaar gebied, of in de 250-meter zone 

daaromheen. De ammoniakemissie afkomstig van onderhavige veehouderij vormt op grond van de Wet 

ammoniak en veehouderij voor de gevraagde vergunning dan ook geen beperkend toetsingskader en / of 

belemmering. 
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! • 

8b. Directe ammoniaksehade 

Er zijn in de directe omgeving van de inrichting, geen voor ammoniak gevoelige land- en / of 

tuinbouwgewassen gelegen. Er is derhalve geen reden om aan te nemen dat, op dergelijke gewassen, 

directe schade als gevolg van de uitgestoten ammoniak zal plaatsvinden. Aan het gestelde in de 

Brochure Stallucht en Planten (1981) wordt dan ook voldaan. 

8e. Besluit emissiearme huisvesting veebouderijen (AMvB-huisvesting) 

Sinds de inwerkingtreding van het Besluit huisvesting moet een huisvestingsysteem (uitzonderingen 

daar gelaten) voldoen aan de maximale ammoniakemissiewaarden zoals opgenomen in Bijlage 1 van dit 

Besluit. 

VOOI" de diercategorie "legkippen in een niet-batteri;huisvesting" is in het Besluit een maximale 

emissiewaarde opgenomen van 0,125 kg NH3 per dierplaats per jaar. Daamaast geldt er voar een 

eventueel toegepaste nageschakelde techniek een maximale factor van 0,015 kg NH3 per dierplaats per 

jaar. Gesaldeerd mag een huisvestingssysteem VOOI" "legkippen in een niet-batteri;huisvesting", inclusief 

nageschakelde techniek, een ammoniak-emissiefactor hebben van maximaal 0,125 + 0,015 = 0,140 kg 

NH3 per dierplaats per jaar. 

Het toegepaste stalsysteem voor legkippen heeft een emissiefactor van 0,055 kilogram NH3 per 

dierplaats per jaar (E 2.11.2, Rav) en voldoet daarmee ruimschoots aan de maximale emissiewaarde. 

Voor de diercategorieen "vleesstieren" en "vleesstierkalveren" zijn in het Besluit huisvesting geen 

maxima Ie ammoniakemissiewaarden vastgesteld. Daarmee wordt, voar deze categorieen, een 

traditioneel huisvestingssysteem, als BBT aangemerkt. 

119. LUCHTKW ALITEIT 
De luchtkwaliteit is getoetst aan nonnen uit de Wet luchtkwaliteit. Hiervaor is gebruik gemaakt van het 

berekeningsprogramma ISL3a. De resultaten van de berekeningen treft u hierboven aan. 

Jaargemidde/de cOllcelltratie PMJO 

Zoals hiervoor beschreven geldt voar PMlO een grenswaarde vaor de jaargemiddelde cancentratie van 

van 40 Ilg/m3. Daamaast geldt dat de 24-uurgemiddelde concentratie van 50 ~Lg/m3 niet vaker dan 35 

keer (dagen) per jaar overschreden mag worden. 
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In onderstaande tabel is voor de gewenste situatie de berekende PM 10 weergegeven. 

Blootstellings locaties 1 grenswaarde jaargemiddelde cone.1 
berekelUle ja.arKelll. waarde 

Scenario PM10- Zeglteweg Ekris46 *Pu"tje *Eilld sloot *Begin 

emiss;e 31 i"de links sloot rechts 

sloot 

kgPM,o 40pglmJ 40pgll1l.3 4O,lglmJ 4O,lglm3 40pgl,,( 

gewenst 4.704,48 25,27 25,/3 25,/8 25.24 25,25 

* Dit betreffen beoordelingslocaties ter hoogte van de grens van het toekomstige bedrijventerrein 

(zoals deze ook zijn gehanteerd ter onderbouwing van de geurverordening). 

Vit de voorgaande tabel blijkt overduidelijk dat op aIle beoordelingslocatie ruimschoots voldaan kan 

worden aan de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie van 40 Jlg/m3. De maximale 

jaargemiddelde waarde bedraagt 25,27 Jlg/m3 op Zegheweg 31. 

Hoewel aIle berekende jaargemiddelde waarden voor PM 10 reeds ruimschoots kunnen voldoen, geldt 

er tevens nog een zogenaamde zeezoutcorrectie. Deze bedraagt 4 Jlg/m3, waardoor de hoogste 

berekende waarde met aftrek van de zeezoutcorrectie, 21,27 Jlg/m3 voor Alt 1 op Zegheweg 31, 

bedraagt. 

Voor de gewenste situatie geldt dat ruimschoots wordt voldaan aan de luchtkwaliteitseisen voor fijnstof 

PM IO • 

Overschrijdingsdagen 24-uurgemiddelde grellswaarde 

In onderstaande tabel is voor de gewenste situatie, het aantal overschrijdingdagen (maximaal 35 dagen 

overschrijding van de 24-uur grenswaarde van 50 Jlg/m3) weergegeven. 

Blootstellings locatieslovel'schrijdingsdagen 24-lIurs gemiddelde 
cOllcentratie + be"ekend aatltai ove,-sclt'rijdingsdagen 

Scenario PMJO- Zeglteweg Ek,ds 46 *Pllntje *E;Ild $Ioot *Begill 

em;ss;e 3J i"de links sloot ,-echls 

sloot 

kgPM10 35 daceu 35 dagell 35 dagen 35dagen 35 dagen 

gewenst 4.704,48 15.9 16.5 15,5 15,6 15,6 

* Dit betreffen beoordelingslocaties ter hoogte van de grens van het toekomstige bednjventerrein 

(zoals deze ook zijn gehanteerd ter onderbouwing van de geurverordening). 

De gewenste situatie voldoet ruimschoots aan het maximaal aantal overschrijdingsdagen van de 24-uur 

grenswaarde van 50 Jlg/m3 (maximaal 35 dagen). 
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Uit de berekeningen met ISL3a blijkt dat ter hoogte van alle blootstellinglocaties in de omgeving 

(ruimschoots) voldaan wordt aan de wettelijke luchtkwaliteitsnormen. 

110. GELVID 

Voor de akoestische aspecten van de gewenste bedrijfssituatie wordt verwezen naar het akoestische 

rapport dat in het kader van het MER wordt opgesteld. 

111. ENERGIE 

lla. Algemeen 

Hebben de aangevraagde wijzigingen invloed op het energieverbruik 

o Ja 

I:8J Nee 

llb. Overzieht gesehat energieverbruik per jaar na uitbreiding / wijziging 

Energiebron Verbruik 

Aardgas 

Elektrieiteit 100.000 kWh 

lle. Wordt er gebruik gemaakt van kraehtstroom (380 Volt) 
I:8J Ja 

o Nee 

Onderstaande vragenlijsten zijn gebaseerd op de uitgave "Informatieblad Veehouderijen, herziene 

versie" van Infomil 2004 

lld. Vragenlijst rundveehouderij I:8J van toepassing 

o niet van toepassing 

Maatregel: Toepassingscriterium: 

Wordt onderstaande maatregelen toegepast? Wordt voldaan aan het toepassingscriterium? 

Frequentieregeling totaal > 2 kW per regelaar 

o ja I:8J nee o ja I:8J nee 

HF-TL met spiegeloptiek-amlatuur (SA) werkplekverlichting en nieuwbouw of renovatie 

Dja [gJ nee o ja [gJ nee 

Aanvmag milieuvcrgunning: de heer J.1. van Ravenhorst, locatie Zeghcweg 15 te Woudenherg 17 



paarlarnpell > LOOO branduren/jaar (geen HF-TL mel SA) 

Dja I2J nee Dja ~ nee 

HD-Na verlichling buitellverlichting, lichtkleur minder belangrijk 

Dja [gI nee 

lIe. Vragenlijst pluimveehouderij 

Dakisolatie 

~ja 

Wandisolatie 

o nee 

Dja IX] nee 

~ ja 0 nee ~ na-isoleren bij > 100 m2 pouwmulIr: 0 ja 

Freqllentieregeling 

rxI ja 0 nee ~ totaal > 2 kW per regelaar, bij 380 V: 0 ja 

Diafragmaschlliven 

Oja rxI nee 

Lengtevenlilatie 

[ZJ ja 0 nee ~ leghennen, > 25.000 dieren: 0 ja 

Bodemsysteem 

D ja rxI nee ~ vleeskuikens, nieuwbouw: D ja 

PL(E) verlichting 

[ZJ ja 0 nee ~ werkplekverLichting: 

Spaadampen 

D ja [ZJ nee ~ > 1000 brallduren I jaar: 

HD-Na verlichting 

o nee 

[ZJ nee 

[ZJ nee 

[ZJ ja D nee ~ bllitenverlichting lichtkleur LnjJlder belallgrijk: 0 ja 

HR kete.l (n. V.l. wanl niel aanwezig) 

Dja 0 nee 

Directe luchtverhitting 

o ja f8J nee ~ vl,eeskuikens. pfoklegbennen: 0 ja [ZJ nee 

o nee 

o nee 

[gI nee 

[ZJ nee 
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llf. Resterende maatregelen 

Er wordt overgeschakeld op een andere energiebron 

Dja [gJnee 

Er wordt gebruik gemaakt van zOlU1e-energie 

Dja ~ nee 

Er wordt gebmik gemaakt van windenergie 

Dja [gJ nee 

llg. Good housekeeping maatregelen 

klimaatmanagement 

lnstellingsgegevens worden regelmatig gecontroleerd 

[gJja 0 nee 

p/uimvee: er wordl gebruik gemaakt van lichlschema 's 

~ja 0 nee 

venti/aiie wordl handmalig gerege/d 

I8J ja (is moge/ijk) 0 nee 

112. WATER 

12a. Waterverbruik 
Het waterverbmik is gebaseerd op normen uit de K wantitatieve In fonnatie veehoudelij 20 10-2011 

Soort water m3 per jaar G10baal gebruiksdoel 

Leidtngwater Ca. 500 Spoelen en chemi~'che /uchtwa.~·se/' 

Grondwater Ca. 6.200* Drinkwater nmdvee en /egkippen, schoon~plliten tallen en reinigell 

vee/ran porlmidde/el1 

* schattiog nicuwe 'itu lllie, onden'neer op basis van 80 liter drinkwatcr per lcgkipl lcgr ndc. 
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12b. Bedrijfsafvalwater 

Verontreinigde stoffen die in het afvalwater kmmen komen: 

Handeling waarbij Afvalstof Hoeveelheid m3 per Opvang afvalwater in 

afvalwater vrijkomt jaar 

Reinigen tallen StO/-' voer, - en 100 Mestkelder 

mestre ten 

Reinigen tof- mest- en 5 Opvangpul 

veetransportmiddelen reinigingsmiddelresfen 

12c. Waterbesparende maatregelen 

Binnen bet bedrijf worden diverse waterbesparellde maatregelen toegepast zoals he! geblUik van eell 

hogedrukreiniger. 

113. KOELINST ALLATlE 

Zijn er koelinstallaties binnen de inrichting aanwezig? 

D Nee 
IZI la, namelijk 

Type Aaotal koelmcdium 

Kadaverkoeling 1 R 290 

Bocveellteid Capaciteit 

koudemiddel 

1,0 liter 1,1 

Aanvraag miliclIverglllllling : de heer J.J . van Ravenhor. L, locatieZeghcwcg 15 te WOll<lcnberg 20 



! 14. OPSLAG GROND- EN HULPSTOFFEN 

14a. Opslag vloeibare stoffen 

Soort Type opslag Inhoud / Nummer op tekening 

Hoeveelheid 

Dieselolie Bovengrondse tank in lekbak, 5.000 + 3.000 liter 26 en 36 

automatische afslag op vulpistool 

alien Vaten op lekbak 3 x 200 42 

14b. Opslag gas 

Soort Type opslag Inhoud / Nummer op tekening 

Hoeveelheid 

Lasapparaat Gasfles CO2 40 liter 41 

14c. Opslag overige stoffen 

Soort Type opslag Inhoud / Nummerop 
Hoeveelheid tekening 

Veevoer Silo 's 12 ton + 7 ton + 5 * Silosymbolen 1, 2, 3 

32 m3 + 20 m3 en 6 

Medicijnen -1fgesloten kast 10kg 31 

Hooi en stro Op verharding in loads 15 ton --

Kunstmest Silo 6 ton Silosymbool4 
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ils. AFVALSTOFFEN 

15a. Bedrijfsafvalstoffen 

Soort afval Hoeveelheid Wijze van opslag Afvoerfrequentie Inzamelaar I verwerker 
per jaar 

Kadavers +/- 8.000 kg Kadaverton 1 x week Rendac 

Papier 250 kg Dozen Maandelijks Vereniging 

Restafval 250 kg Container 2 wekelijks Gemeente 

15b. Gevaarlijke afvalstoffen 

Soort afval Hoeveelbeid Wijze van opslag Afvoerfrequentie Inzamelaar I verwerker 
per jaar 

Tl-buizen 8 stuks Dozen 1 xiaar Gemeentedepot 

KCA Variabel Chemobox/ 1 xiaar Gemeentedepot 

ienycan 

~16. . MEST 

16a. Opslag mest 

Soort Hoeveelbeid Afgedekt? 

Vloeibare mest 2.000 m3 Ja, inpandig 

( drijfmestkelder)* 

Vaste mest (naast gebouw C) 100nl Nee, afwaterend op mestkelder 

Mestcontainer opslag/afvoer Per container 30 m3 Ja 

kippenmest 

* gebouw F doet dienst als opslag ten beboeve van de bedrijfsvoering. Onder dit gebouw zit een 
kelder voor vloeibare mest opslag 
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16b. Afstanden tussen mestopslag en woningen van derden 

Afstand tussen opslag van vaste mest (naast sleufsilo) en woning van derden 

117. RUWVOER 

Afstand tussen kuilvoeropslag en woning van derden 

i18. 

18a. 

~ 
D 

BODEM 

Is er een bodem kwaliteitsonderzoek verricht? 

Nee 

Ja, rapport is als bijlage bij deze aanvraag gevoegd 

Zijn er bodembeschermende maatregelen getroffen? 
Nee 

Afstand in meters 

Minimaal 100 

Afstand in meters 

Minimaal120 

18b. 

D 
~ Ja, namelijk - mestdichte kelders (d. w.z. geen uitvloeiing van mest naar bodem) 

- spoe!p/aats VOO1" veetransportmiddelen 

- ops/ag vaste mest met afiJoer dunne fractie 

- bil1nenops/ag dieselolie in dubbelwandige tank in lekbak 

i 19. METINGEN EN REGISTRATIE 

~ waterverbruik 

~ grondstoffenverbruik 

~ energieverbruik 

~ keuringen / inspecties, o.a. brandstoftanks 

D bedrijfsafvalwater 

120. BRANDVEILIGHEID 

~ brandblusmiddelen aanwezig en tijdig gekeurd 
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~ 21. OVERIGE VERGUNNINGEN EN/OF MELDINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN 

21a. Bouwvergunning 
D Nee (niet vereist) 

IZI Ja 
IZI aangevraagd 

D verleend 

D (nog) niet aangevraagd 

21b. Sloopvergunning 
IZI Nee 

D Ja 
D aangevraagd 

D verleend 

D (nog) niet aangevraagd 

21c. Wet verontreiniging oppervlaktewateren 

Vinden er lozingen plaats waarvoor een W.v.o.-vergunning nodig is? 

IZI Nee 

D Ja 

122. TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN 

Zijn er nog relevante toekomstige ontwikkelingen die van belang zijn voor deze aanvraag? 

IZI Nee 

D Ja, namelijk: 

123. NADERE GEGEVENS 

• Ten aanzien van de aanwezige installaties. het elektrische vermogen en het vermogen van de 

verbrandingsmotoren wordt verwezen naar de plattegrondtekening. 

124. BIJLAGEN 

• Stalbeschrijving legkippen in voliere E 2.11.2 

• Geurberekening V-Stacks 

• ISL3A, luchtkwaliteitberekening 

• Los bijgevoegd: Plattegrondtekening gehele inrichting 
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i 25. ONDERTEKENING 

Plaats: WOlldetlbel'g 

Naam: J.J. Va" Ravenhol'st 

Dat.um: 30 september 2010 

Bandtckening: 

Allllvrllag. miliclIvcrgunlling : de heel' .I.J. VUIl Ravcnhnrst, 1()C3lic Zcghcwcg 15 I ' Wouc\cnb rg 25 
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Systeemnummer: BWL 2004.10 

Rav·nummer: 
Naam van het systeem: 

Diercategorie: 
Stalbeschrijvlng van: 

E2.11.2 
Volierehuisvesting, 50% van de leefrulmte roosters met daaronder een 
mestband met mestbeluchtlng. Mestbanden minimaal tweemaal per week 
afdraalen. Roosters mlnlmaalln twee stages. 
Legkippen en (groot·)ouderdieren ven legrassen 
15 april 2004 

Karle omschriJving van het stalsysteem: 
De leghsnnen worden gehouden in een stal mel over gehele oppervlakla van de dierruimte sen slrooiselvloer In ds sial 
beYinden zich slaanders met stages mel roostervloeran, Mast geproduceerd op de roostervloer val! op de daaronder 
gelegen mestband en wordt gedroogd met lucht. T wee keer per week VlOrdt de mast uit de stal verwijderd. 

Eisen aan de uitvoering: 
1) Hokuitvoering an roostervloer 

Maxlmaal9 disren per m' bruikbaar leefoppervlak, 
Circa 50 % van de bruikbare (Iee~oppe/Vlak.te beslaat ui! roostervtoeren met daamnder een mestband. De 
roos!arvloeren minimaal in !wee slages. 

2) Voer· en drinkwater 
De voer· en drinkwatervoorzieningen zijn boven ean rooslervloer aangebrachl. 

3) Beluchtlng 
Naasllonder da roosters zijn bulzan aangebrachl waardoor lucht word! aangevoerd, Per dier wordl 0,2 m3 /uchlluur over 
de mesl op de mestoanden geblazen, mel ean minimaJe lemperatuur van 18 ·C. 

4) Mestafvoor 
De alveer van de op da roosters geproduceerde mest vindl ptaats via de meslbanden, 

Elsen aBn het gebruik: 
De mesl op de mestbanden moet minimaaJ twee keer per week ult de s!al worden verwljderd. Deze mest word! of direct van 
het bedrtjl afgevoerd, of maximaallwee wek9Jl opgeslagen in ean afgedekte conlainer, of verder gedroogd in een 
meslnadroogsysteem (calegoria E 6). 

Nadere bijzonderheden: 
1) Con!role is mogelijk lijdens het imichlen en hel gebruik van de sial. 

De !amperatuur van de lucht in de beluchtingsbuizen dian! geregistreerd en vastgalegd te wordan, Vaslgetegde 
waarden tol (minimaal) een week oud mooten opvraagbaar zijn. De temperatuur dienlle wordan gemeten in het 
hoofdloevoerkanaal. 
Voor conlrole op het aanslean van de beluchling dienl hielVOor geschikte apparaluur (urentelior, kWh-meter, 
toerenteller of maelvenWator) aanwezig la zijn, waarmee he! in bedrijf zijn van da beluchling afdoende kan worden 
aangetoond. De capaciteit van de be!uchting dien! Ie worden bematen aan het begin van de beluchtingsbuizen hoven 
de meslbanden, 

2) De beschrijving is opgesteJd op basis van oon meetrapport, De emissie bedraagl 0,055 kg NHJ per dierplaats per jaar. 
3) De emissie geld! aileen vaar de sta!, zonder gebruik van uitloop. 

Tekeningen: 
lie ommezijde voor €len scl1emalisch overzicht van magglijke opstellingerl in de sial. 

Informalie blj: 
-Inlamil (wlVw.inromil.nl) 
-RE!)"L - Ker1<enveld (0528-361455) (Het 'Portaalsysteem' van RED-L valdael aan bovanslaande eisen. Voor he! 
portaalsysleem is oclraoi verleend onder de nummers 1007134 en 1008719 (Europa: EP 0904690) 
-Praktijkonderzook van Animal Sciences Group van Wageningen UR, tel. 0320·293211 
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Legenda 

o 
o 
0) 

Legnest 

Stelling met roosters en 
meslbanden met beluchtlng 

Stroolselruimte 

Stalbeschrijving van: 15 april 2004 

Omschrijviflg: 

A: Etages met aan weerszijden 
legnesten 

B: Etages met ge"integreerde 
legnesten 

c: Etages op roostervloer 

0: Portaalsysteem 

E: Hangende etages met 
ge'integreerde legnesten 

Vollilrehukves1lng, 50% van de leefrulmte 
rGOSIoIl'5 met dlaronder un _blind met 
mHlbllllctltJnll. ~tblndtn mlnlm .... J 

Behorend biJ 
Rallnummer: 

E 2.11.2 tw .. mall per _k afdrlliin. ROOS6IIrs 
mlnllNlllln IwIe etaglllI woor IIgldppen en 
(gmot·}ouderdllren VIIn "grusen 
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Naam van de berekening: gewenste situatie Zegheweg 15 
Gemaakt op: 16-09-2010 13:08:31 
Rekentijd: 0:00:04 
Naam van het bedrijf: Ravenhorst, Zegheweg 

Berekende ruwheid: 0,28 m 
Meteo station: Eindhoven 

Brongegevens: 
Volgnr. BronlD X-coord . V-coord . 

1 Stal E 158533 455385 
2 Stal D 158502 455392 
3 Stal C 158462 455386 

Geur gevoelige locaties: 

EP Hoogte Gem.geb. hoogte 

11,0 7,8 
11,0 7,8 
8,0 5,8 

EP Diam. EP Uittr. snelh. 

5,10 4,00 
2,70 4,00 
0,50 OAO 

E-Aanvraag 

12920 
11 560 
5126 

Voignummer GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasting 
4 Zegheweg 36 158867 455514 14,0 2,1 

· 5 Zegheweg 31 158796 455398 14,0 3,1 
6 Ekris 46 158294 455405 14,0 3,3 
7 punt +je in de sloot 158558 455208 4,0 3,6 
8 Punt 12 158601 455220 4,0 3,8 
9 Eind sloot links 158600 455220 4,0 3,8 
10 Begin sloot rechts 158608 455222 4,0 3,8 
11 Kruising sloten 158683 455242 4,0 3,1 

455900 
Ravenhorst, Zegheweg 

455800 

455100 

455600 

Y ~ 455500 

455400 ~ ~,,~ ~ 
455300 

~ 
455200 

158200 158300 158400 158500 158600 158100 158800 158900 

X 
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