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LANDSCHAPPELIJKE INPASSING

Landschappelijke inpassing ‘PLUIMVEEBEDRIJF KUIJPERS’
Schransmansdreef 8, 4911 AK Den Hout

LIGGING
Het plangebied is gelegen in het Eind van
Den Hout, ten westen van de kern Den
Hout. Zie de markeringen in de uitsnede
van de topografische kaart hieronder en de
luchtfoto rechts.

plangebied

plangebied
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Landschappelijke inpassing ‘PLUIMVEEBEDRIJF KUIJPERS’
Schransmansdreef 8, 4911 AK Den Hout
zandpad
SITUATIE 1870
In 1870 werd het plangebied als bos en
bouwland gekarteerd. In het noorden en
het noordwesten bevonden zich de
verdedigingswallen van de Linie van Den
Hout. Bij verdedigingswerken behoorden
vrije schootsvelden. De schootsvelden
dienden vrij te blijven van bebouwing.
Ten westen van het plangebied bevonden
zich percelen met grasland, aan de andere
zijden van het plangebied werden percelen
met bouwland gekarteerd. Naast het
plangebied lag een zandpad (nu
Schransmansdreef) welke de Witte Weg
en de Houteindsche Weg met elkaar
verbond. Ten oosten en zuiden van het
plangebied werd bos gekarteerd. Ten
noordoosten van het plangebied stonden
aan de Houteindsche Weg enkele
boerderijen. Zie de topkaart 1870 rechts.

in 1870 werd het plangebied als bos en bouwland gekarteerd
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Landschappelijke inpassing ‘PLUIMVEEBEDRIJF KUIJPERS’
Schransmansdreef 8, 4911 AK Den Hout

HISTORISCHE SCHETS 1
In 1900 werd het bosgebied in het
plangebied ten opzichte van 1870
uitgebreid. Zie karteringen uit 1870 vorige
pagina en 1900 rechtsboven op deze
pagina). In de eerste helft van de 20e eeuw
werd dit bosgebied verkleind. Het land
werd omgezet in bouwland (zie karteringen
1900 en 1935 rechtsboven). Vervolgens
werd in de tweede helft van deze eeuw
zand afgegraven ten behoeve van de
woning- en wegenbouw, zie kartering 1960
rechtsonder. Tussen 1960 en 1970 werd
de zandafgraving en het bos omgezet naar
gras- en bouwland.

1900 bos

1935 bosgebied verkleind

1960 zandafgraving

1970 gras- en bouwland

In de omgeving van het plangebied werden
ten zuiden van het plangebied percelen
bos omgezet in bouwland (1900-1935).
Ook werden de Houteindsche Weg en de
Eindse Pad vanaf 1935 als verharde weg
gekarteerd.
De erven van de bedrijven aan de
Houteindsche Weg waren aan de weg
gelegen.
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Landschappelijke inpassing ‘PLUIMVEEBEDRIJF KUIJPERS’
Schransmansdreef 8, 4911 AK Den Hout
HISTORISCHE SCHETS 2
In 1981 werd het zandpad
(Schransmansdreef) die de Witte Weg met
de Houteindsche Weg verbond als
verharde weg gekarteerd. Aan deze weg is
het plangebied gesitueerd. In het
plangebied werden in de periode 19811988 twee pluimveestallen en een
woonhuis gerealiseerd. De context van het
plangebied onderging in die periode een
ruilverkaveling, zie de karteringen uit 1981
en 1988 rechtsboven.
In het plangebied werd in de periode 1960
– 1970 afgegraven van 3,6 naar 1,8 meter
boven NAP ten behoeve van de
zandwinning voor wegen- en woningbouw;
zie karteringen uit 1960, 1970 op de vorige
pagina en 1981 rechtsboven.

1981 Schransmansdreef verhard

1988 ruilverkaveling, twee pluimveestallen en
woonhuis

1998

2004 nieuwe stal aan zuidkant

In het begin van de 21e eeuw werd een stal
gerealiseerd ten zuiden van de reeds
bestaande pluimveestallen. Zie de
kartering uit 2004 rechtsonder.
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Landschappelijke inpassing ‘PLUIMVEEBEDRIJF KUIJPERS’
Schransmansdreef 8, 4911 AK Den Hout

HISTORISCHE SCHETS 3
In het begin van de 21e eeuw werd een
kleine opslagloods gerealiseerd ten
zuidwesten van de laatst gebouwde stal,
Zie karteringen uit 2004 (vorige pagina) en
2010 rechtsboven.
Na 2010 hebben in het plangebied geen
veranderingen in bebouwing
plaatsgevonden. Ook het bodemgebruik
onderging geen veranderingen. Zie
karteringen uit 2010 en 2019.
Conclusie
Het plangebied is gelegen in het open
landschap van het vrije schootsveld van de
Linie van Den Hout. Het bos op de
planlocatie is in de periode 1900-1970
omgezet naar gras- en bouwland. In de
jaren ‘80 werd een ruilverkaveling
doorgevoerd. Op de planlocatie zijn in die
periode een woonhuis en twee
pluimveestallen gerealiseerd. In het begin
van de 21e eeuw werd het bedrijf uitgebreid
met een derde pluimveestal en een kleine
opslagloods.

2010 kleine opslagloods ten zuidwesten van stallen
gerealiseerd

2019 huidige situatie
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Landschappelijke inpassing ‘PLUIMVEEBEDRIJF KUIJPERS’
Schransmansdreef 8, 4911 AK Den Hout

RUIMTELIJK KADER
Het ruimtelijk kader gevormd door de
navolgende elementen;
a) linie van Den Hout ten
noordwesten van het plangebied,
b) bomenrij langs de Witteweg,
c) beplanting op de omliggende
buurerven,
d) solitaire bomengroep gelegen
tussen gras- en bouwland.
Zie de markeringen op de luchtfoto
rechts.

a) linie van Den Hout

b) bomenrij c) beplanting op buurerven

d) solitaire bomengroep
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Landschappelijke inpassing ‘PLUIMVEEBEDRIJF KUIJPERS’
Schransmansdreef 8, 4911 AK Den Hout
RUIMTELIJK BELEVING
Het plangebied is op enige afstand van de
snelweg (A59) gepositioneerd. Met
betrekking tot de ruimtelijke beleving is een
onderscheid te maken tussen de beleving
over korte afstand, grote afstand en zeer
grote afstand:
a) korte afstand (50m – 100m)
Vanaf de ten noorden gelegen
Schransmansdreef ontvouwt zich in de
benaderingen zicht op de noordwest-,
noordoost- en noordkant van het
plangebied.
b) grote afstand (tot 0,5 km)
Vanaf de ten zuidwesten en noordwesten
gelegen delen van de Witteweg zijn
doorkijken op de zuidwest- en
noordwestkant van het plangebied over
grote afstand mogelijk. Vanaf de ten
noordoosten gelegen Eindsepad is zicht op
de noordoostzijde van het plangebied over
grote afstand mogelijk.
c) zeer grote afstand (1 tot 1,5 km)
Vanaf de ten noordwesten gelegen
snelweg (A59) is doorkijken op de
noordwestkant van het plangebied beperkt
mogelijk. Het naastgelegen perceel kleurt
hoofdzakelijk het beeld.

a) korte afstand (blauw)
b) grote afstand (groen)
c) zeer grote afstand (geel)

Zie de markering in de luchtfoto rechts en
de foto’s op de volgende pagina’s.
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Landschappelijke inpassing ‘PLUIMVEEBEDRIJF KUIJPERS’
Schransmansdreef 8, 4911 AK Den Hout

3D BENADERING KORTE AFSTAND
1) Komend uit de Houteindsestraat richting de
Schransmansdreef ontvouwt zich zicht op de
noordoostkant van het plangebied op korte
afstand.
2) Komend over de Schransmansdreef uit het
noordwesten toont zich de noordwestkant van
het plangebied op korte afstand.

1)Komend uit het noordoosten; de noordoostkant toont zich aan de passanten

2)

1)

2)Komend uit het noordwesten; de noordwestkant toont zich aan de passanten
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Landschappelijke inpassing ‘PLUIMVEEBEDRIJF KUIJPERS’
Schransmansdreef 8, 4911 AK Den Hout

3D BENADERING GROTE AFSTAND
1) Vanaf de Witteweg toont zich de zuid – en
zuidwestkant van het plangebied over grote
afstand.
2) Vanaf de Witteweg is de noordwestkant
van het plangebied zichtbaar over grote
afstand.
3) Vanaf de Eindsepad toont zich de
noordoostkant van het plangebied over grote
afstand.

2)

1)Komend uit het zuiden; de zuid- en zuidwestzijde toont zich aan de passanten

3)

2)Komend uit
uit het
het noordwesten;
noordwesten; de
de noordwestzijde
noordkant toonttoont
zich aan
passanten
2)Komend
zichde
aan
de passanten

1)

3)Komend uit het noordoosten; de noordoostkant toont zich aan de passanten
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Landschappelijke inpassing ‘PLUIMVEEBEDRIJF KUIJPERS’
Schransmansdreef 8, 4911 AK Den Hout

3D BENADERING ZEER GROTE AFSTAND
1) Passanten over de A59 ten noordwesten
van het plangebied hebben beperkt doorkijk
op de noordwestkant van het plangebied. De
bebouwing op het naastgelegen perceel
vormt de aanblik van zeer grote afstand.

1)

1)Komend over de A59 toont de noordwestzijde zich nauwelijks aan de passanten, de
bebouwing op het naastgelegen perceel kleurt het beeld

Conclusie:
Op korte afstand is het plangebied
voornamelijk zichtbaar aan de noordwest- en
de noordoostzijde. De noordoostzijde en de
zuid-, zuidwestzijde van het plangebied zijn
vanaf grote afstand waar te nemen. De
noordoost-, zuid- en zuidwestzijde worden
gerangschikt als de ‘prominenter’ beleefde
zijdes.
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Landschappelijke inpassing ‘PLUIMVEEBEDRIJF KUIJPERS’
Schransmansdreef 8, 4911 AK Den Hout

KADASTRAAL
Het plangebied omvat kadastraal perceel 1625,
691 en een deel van 692. Zie de luchtfoto
rechts.
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Landschappelijke inpassing ‘PLUIMVEEBEDRIJF KUIJPERS’
Schransmansdreef 8, 4911 AK Den Hout
SITUATIE BEBOUWING
De bebouwing in het plangebied bestaat uit de
navolgende elementen;
a) de werktuigenloods,
b) de bedrijfswoning aan de noordkant,
c) de drie bestaande pluimveestallen.
Zie de vogelvlucht hieronder en de markeringen
in de luchtfoto rechts.

a) werktuigenloods

b) bedrijfswoning

c) bestaande pluimveestallen
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Landschappelijke inpassing ‘PLUIMVEEBEDRIJF KUIJPERS’
Schransmansdreef 8, 4911 AK Den Hout
ONTSLUITING & ZONERING
Het plangebied is helder gezoneerd in een
kop-romp-staart zone. De oprit, het erf, de
sleufsilo en de voeropslagsilo`s vormen aan
de noordwestzijde van het plangebied de
kopzone. In de kopzone is tevens de
bedrijfswoning met tuin rondom de woning
gesitueerd. De romp bestaat uit de stallen in
het centrum. De staartzone omvat de inrit
en de betonnen verharding aan de
achterzijde van de stallen.

a) sleufsilo

b) sloten

Het plangebied wordt ontsloten via twee
aantakkingen op de Schransmansdreef aan
de noordkant van het plangebied. Parallel
aan de Schransmansdreef zijn sloten
gelegen.
Zie de markeringen op de luchtfoto rechts.

c) aantakking kopzone (blauw)

d) verharding

e) aantakking staartzone (geel)
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Landschappelijke inpassing ‘PLUIMVEEBEDRIJF KUIJPERS’
Schransmansdreef 8, 4911 AK Den Hout
AANWEZIGE BEPLANTING

a) haag van haagbeuk

De beplanting in het plangebied bestaat uit
navolgende elementen;
a) een haag bestaande uit haagbeuk parallel
aan de stal,
b) solitaire boom (walnoot, eik),
c) een groensingel met stevig boombestand
(peer, appel, walnoot, pruim, kers).
Conditie
De aanwezige beplanting verkeert in goede
conditie.

b) solitaire boom

c) groensingel
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Landschappelijke inpassing ‘PLUIMVEEBEDRIJF KUIJPERS’
Schransmansdreef 8, 4911 AK Den Hout
ONTWIKKELING
De ontwikkeling omvat het navolgende;
a) het verplaatsen van de kadaverkoeling van
de zuidzijde naar de straatzijde. De nieuwe
kadaverkoeling zal ondergronds worden
gerealiseerd;
b) het verplaatsen van de werktuigenloods
naar de westkant van het plangebied;
c) het realiseren van twee nieuwe
pluimveestallen aan de zuidzijde van het
plangebied.

a) nieuwe locatie kadaverkoeling

b) nieuw locatie werktuigenloods

Zie markeringen op de luchtfoto rechts.

c) twee nieuwe pluimveestallen
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Landschappelijke inpassing ‘PLUIMVEEBEDRIJF KUIJPERS’
Schransmansdreef 8, 4911 AK Den Hout

ONTWERP
Het bovenstaande voerde naar het rechts
verbeelde ontwerp:

A1) houtwal D1) hoogstamfruitbomen en bloemrijk grasland

B1) houtwal

F1) bestaande haagbeuk

C1) waterberging

E1) bomenrij met haag

Pagina 16

Landschappelijke inpassing ‘PLUIMVEEBEDRIJF KUIJPERS’
Schransmansdreef 8, 4911 AK Den Hout
BEPLANTINGSPLAN
Het beplantingsplan omvat de navolgende
elementen;
A1
houtwal aan de zuid- en zuidwestkant
B1
houtwal aan de noordoostzijde
C1
waterberging
D1
hoogstamfruitbomen met bloemrijk
graslandmengsel

A1) houtwal zuidwest zijde

A1) houtwal zuidzijde

B1) houtwal noordoostzijde

Richtlijnen aanleg
A1/B1 De houtwallen zijn te realiseren middels de
aanplant van drie soorten bomen: Prunus
avium (zoete kers), Juglans regia (walnoot) en
Acer pseudoplatanus (esdoorn). Onder de
bomen wordt in kruislings plantverband 125 x
125 cm vijf soorten struiken aangeplant:,
Ligustrum vulgare (wilde liguster), Rosa
canina (heidelroos), Rosa rubiginosa
(egelantier), Frangula alnus (sporke hout) en
Acer campestre (veldesdoorn).
C1
De te realiseren waterberging heeft een
oppervlakte van 350 m2 (exclusief schuine
kanten).
D1
De hoogstamfruitbomen worden nabij de
waterberging geplaatst. De bodem onder de
fruitbomen en een strook van drie meter
tussen de zuidzijde van de stal en de houtwal
wordt ingezaaid met bloemrijk
graslandmengsel.

C1) waterberging

D1) hoogstamfruitbomen met bloemrijk grasmengsel
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Landschappelijke inpassing ‘PLUIMVEEBEDRIJF KUIJPERS’
Schransmansdreef 8, 4911 AK Den Hout
BEPLANTINGSPLAN
E1) bomenrij met haagbeuk
Het beplantingsplan omvat de navolgende elementen:
E1
een bomenrij bestaande uit lindes met
daaronder een beukenhaag
Richtlijnen aanleg
E1
De bomenrij wordt in lijn en op regelmatige
afstand aangeplant. De bomenrij bestaat uit
Tilia platyphyllos (grootbladige linde). Onder
de lindes wordt een Carpinus betulus
(haagbeuk) aangeplant, 11 stuks per meter.

Pagina 18

Landschappelijke inpassing ‘PLUIMVEEBEDRIJF KUIJPERS’
Schransmansdreef 8, 4911 AK Den Hout
PLANTLIJST
Plan
A1

Omschrijving
Houtwal aan zuid- en zuidwestzijde

Oppervlakte
750 m2

Beplanting Latijnse naam
Prunus avium
Juglans regia
Acer pseudoplatanus
Ligustrum vulgare
Rosa canina
Rosa rubiginosa
Frangula alnus
Acer campestre

Beplanting Nederlandse naam
Zoete kers
Walnoot
Esdoorn
Liguster
Heidelroos
Egelantier
Sproke hout
Veldesdoorn

Aantal
8
8
8
210
210
210
210
210

B1

Houtwal aan noordoostzijde

475 m2

Prunus avium
Juglans regia
Acer pseudoplatanus
Ligustrum vulgare
Rosa canina
Rosa rubiginosa
Frangula alnus
Acer campestre

Zoete kers
Walnoot
Esdoorn
Liguster
Heidelroos
Egelantier
Sproke hout
Veldesdoorn

6
6
6
140
140
140
140
140

C1

Waterberging

1159 m2

D1

Hoogstamfruitbomen met bloemrijk
grasmengsel

1350 m2

Castanea sativa

Tamme kastanje

4

Malus domestica
Pyrus communis

Appel
Peer
Bloemrijk grasland

4
4

Tilia platyphyllos
Carpinus betulus

Linde, grootbladige
Haagbeuk

4
550

E1

Bomenrij met haagbeuk

50 m2
Totaal 3.784 m2
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Landschappelijke inpassing ‘PLUIMVEEBEDRIJF KUIJPERS’
Schransmansdreef 8, 4911 AK Den Hout

Nieuwe situatie met landschappelijke inpassing – vogelvluchtperspectief zuidwestzijde

Pagina 20

Landschappelijke inpassing ‘PLUIMVEEBEDRIJF KUIJPERS’
Schransmansdreef 8, 4911 AK Den Hout

Nieuwe situatie met landschappelijke inpassing – vogelvluchtperspectief noordoostzijde
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Landschappelijke inpassing ‘PLUIMVEEBEDRIJF KUIJPERS’
Schransmansdreef 8, 4911 AK Den Hout

Nieuwe situatie met landschappelijke inpassing – noordoostzijde

Pagina 22

Landschappelijke inpassing ‘PLUIMVEEBEDRIJF KUIJPERS’
Schransmansdreef 8, 4911 AK Den Hout

Nieuwe situatie met landschappelijke inpassing – bovenaanzicht met maatvoering
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Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij
Bedrijf:

M.C.C.Kuijpers

BZV versie: 2.0

Scenario:

Schransmansdreef 8 v2 (3)

Datum:

Status:

Ingediend (31-03-2020)

31-03-2020 (Creatie)
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Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam

M.C.C.Kuijpers

Adres

Schransmansdreef 8

Postcode

4911AK

Woonplaats

Den Hout

Gemeente

Oosterhout

Website veehouder

-

Kvknummer

657505190000

Adviseursgegevens
Adviesbureau
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Agrifirm NWE B.V.
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31-03-2020 (Creatie)
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Stalgegevens
Omschrijving

Status

Diercategorie

Aantal dieren Totaal Grootte
eenheden

Stal B (B )

Bestaand

Vleeskuikens

17000

28,90

Stal C (C )

Bestaand

Vleeskuikens

17000

28,90

Stal D (D)

Bestaand

Vleeskuikens

18900

32,13

Stal E (E)

Nieuw

Vleeskuikens

42500

72,25

Stal F (F)

Nieuw

Vleeskuikens

42500

72,25

137900,00

234,43

Overzicht per stal
Afkorting

Aantal

Grootte eenheden

% Grootte eenheden totaal

B

17000

28,90

12,33%

C

17000

28,90

12,33%

D

18900

32,13

13,71%

E

42500

72,25

30,82%

F

42500

72,25

30,82%

137900,00

234,43

100,00%

Aantal

Grootte eenheden

% Grootte eenheden totaal

137900

234,43

100,00%

137900,00

234,43

100,00%

Overzicht per diersoort
Diersoort
Vleeskuikens
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Bedrijf:

M.C.C.Kuijpers

BZV versie: 2.0

Scenario:

Schransmansdreef 8 v2 (3)

Datum:

Status:

Ingediend (31-03-2020)

31-03-2020 (Creatie)
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Resultaat
Basis score

Punten

Score op Basispunten

Score

Beoordeling
6,00

Inrichting en omgeving

waarde

Gezondheid

50,00

Geuremissie

0,00

Geurimpact

48,30

Fijnstof

54,39

Mineralenkringloop

0,00

Verbinding met de omgeving

20,00

Totaal punten op Inrichting & Omgeving

172,69

Correctiefactor aantal maatlatten

1,00

Gecorrigeerde aantal punten

172,69

Wegingsfactor

200,00

Score op Inrichting en Omgeving

0,86

Akkoord

0,40

Akkoord

7,27

Akkoord

Certificaten
Totaal punten op certificaten

16,16

Wegingsfactor

40,00

Score op certificaten
Innovatie
Innovatie telt mee in het eindoordeel
Totaal score BZV

Eindoordeel BZV
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Nee

Akkoord
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Certificaten
Bedrijfsniveau
Omschrijving

Antwoord

GD Keurmerk Zoönosen

GD Keurmerk
Zoönosen

Gewogen
punten
1,00

Diersoorten
Diersoort

Certificaat

Antwoord

Gewogen punten

Afkorting

Certificaat

Antwoord

Gewogen punten

B

IKB Kip

Ja

1,11

C

IKB Kip

Ja

1,11

D

IKB Kip

Ja

1,23

E

IKB Kip

Ja

2,77

Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)

Versie 11

3,08

IKB Kip

Ja

2,77

Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)

Versie 11

3,08

Stalniveau

F

Totaal aantal punten

Rapport versie 2.0.0.7

16,16
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31-03-2020 (Creatie)
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Gezondheid
Bedrijfsniveau
Vraag

Antwoord

3 - Afstand tot dichtstbijzijnde ander veebedrijf, kortste afstand tussen bouwblokken

> 100 m

Punten
4,00

5 - Scheiding schone-vuile weg:
a - Vulpunten voersilo's, afvoerpunten mest, aan-en aflevervoorziening aan vuile weg

Nee

-

b - Afleverruimte voor dieren

Nee

-

c - Kruisende looplijnen interne bedrijfsgedeelte met openbare gedeelte

Ja

-

d - Hygiene sluis op scheiding schone-vuile weg

Nee

-

e - Kadaveropslag op vloeistof dichte vloer met opvang van vloeistoffen.

Ja

f - Looplijnenschets aanwezig, zichtbaar opgehangen

Nee

2,00
-

6 - Hygiëne sluis met:
a - Scheiding schoon-vuil gedeelte + wasbak

Ja

0,00

b - Bedrijfseigen kleding/schoeisel

Ja

0,00

c - Douches

Ja

4,00

8 - Opslag van vaste mest op het erf

Nee

8,00

9 - Spoelplaats veewagens

Nee

-

11 - Minimaal 2 meter verharding direct aansluitend alle stalmuren ter voorkoming van
ongedierte

Nee

-

Diersoortniveau
Diersoort

Vraag

Antwoord

Vleeskuikens

1 - Quarantainestal (opfokdieren)

Nee

2 - Heeft u een buitenloop of weidegang?

Geen buitenloop

4 - Houdt u andere bedrijfsmatig gehouden veesoorten?

Punten
12,00
12,00

Stalniveau
Stal afkorting

Vraag

Antwoord

B

7 - Aparte hygiënevoorzieningen per diercategorie of stal

Ja

10 - Zuivering interne stallucht

Geen
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B

12 - Gescheiden huisvesting: iedere diercategorie in een
aparte stal

Ja

0,00

C

7 - Aparte hygiënevoorzieningen per diercategorie of stal

Ja

0,99

10 - Zuivering interne stallucht

Geen

12 - Gescheiden huisvesting: iedere diercategorie in een
aparte stal

Ja

0,00

7 - Aparte hygiënevoorzieningen per diercategorie of stal

Ja

1,10

10 - Zuivering interne stallucht

Geen

12 - Gescheiden huisvesting: iedere diercategorie in een
aparte stal

Ja

0,00

7 - Aparte hygiënevoorzieningen per diercategorie of stal

Ja

2,47

10 - Zuivering interne stallucht

Geen

12 - Gescheiden huisvesting: iedere diercategorie in een
aparte stal

Ja

0,00

7 - Aparte hygiënevoorzieningen per diercategorie of stal

Ja

2,47

10 - Zuivering interne stallucht

Geen

12 - Gescheiden huisvesting: iedere diercategorie in een
aparte stal

Ja

D

E

F

Totaal aantal punten
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Fijnstof
Fijnstof emissie
Referentie
Status

BB of BWL code

Aantal

Norm

Emissie

Werkelijke
waarde

Emissie

Bestaand Stal B

BWL 2017.01

17000

22,00

374000,00

10,56

179520,00

Stal C

BWL 2017.01

17000

22,00

374000,00

10,56

179520,00

Stal D

BWL 2017.01

18900

22,00

415800,00

10,56

199584,00

Totalen Bestaand

1163800,00

Nieuw

Stal

Huidige / Gewenste situatie

Stal E

BWL 2017.01

42500

Stal F

BWL 2017.01

42500

Rapport versie 2.0.0.7

16,00

558624,00

680000,00

7,29

309672,00

6,65

282744,00

16,00

680000,00

Totalen Nieuw

1360000,00

592416,00

Totalen

2523800,00

1151040,00

Behaald reductiepercentage

54,39 %

Aantal punten

54,39

Totaal aantal punten

54,39
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Geuremissie
Referentie
Status

BB of BWL code

Aantal

Norm

Emissie

Werkelijke
waarde

Emissie

Bestaand Stal B

BWL 2017.01

17000

0,33

5610,00

0,33

5610,00

Stal C

BWL 2017.01

17000

0,33

5610,00

0,33

5610,00

Stal D

BWL 2017.01

18900

0,33

6237,00

0,33

6237,00

Totalen Bestaand

17457,00

Nieuw

Stal

Huidige / Gewenste situatie

17457,00

Stal E

BWL 2017.01

42500

0,33

14025,00

0,33

14025,00

Stal F

BWL 2017.01

42500

0,33

14025,00

0,33

14025,00

Totalen Nieuw

28050,00

28050,00

Totalen

45507,00

45507,00
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Behaald reductiepercentage

0,00 %

Totaal aantal punten

0,00
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Geurimpact
Vraag

Antwoord
Bevind u zich in een concentratiegebied?

Punten
Nee

In niet-concentratiegebied
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Op woonkern in OU

0,60

48,30

Op buitengebied in OU

13,10

0,00

Totaal aantal punten

48,30
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Mineralenkringloop
P-Mest Totaal
Vraag

Antwoord

P Mestproductie totaal

0,00

Gebruiksruimte (in KG P)
P-mestoverschot (Productie - Gebruiksruimte)

0,00

P-aanwending mest
Soort aanwending

Hectaren

Norm
(kg/ha)

kg P

Opgehaald
bij RvO

Punten

Totalen
Totaal aantal punten
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Verbinding met de omgeving en biodiversiteit
Thema

Vraag

Antwoord

Zicht op dieren
in de stal of
uitloop

Inkijk in de stal en/of zicht op dieren (die op het bedrijf worden
gehouden) op permanent beschikbare uitloop.

Geen

0,00

Groen op het erf
(op en
aansluitend op
bouwblok)

Oppervlak groen op het erf (= verticale projectie van bomen,
struiken, heggen, bosplantsoen, boomgaard, poel)als percentage
van het totale erfoppervlak (= het gaat om bouwblok en het groen
dat direct aansluit op het bouwblok). Bemesting en gebruik
bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan.

> 10 % groen en <= 15
%

5,00

Inpandig laden
en lossen van
bijproducten,
voer en dieren

Inpandige laad- en losplaats dieren

Nee

0,00

Inpandig laden
en lossen van
bijproducten,
voer en dieren

Inpandige losplaats krachtvoer en bijproducten

Nee

0,00

Inpandig laden
en lossen van
bijproducten,
voer en dieren

De voerbewerkingshandelingen vinden inpandig plaats

Nee

0,00

Inpandig laden
en lossen van
bijproducten,
voer en dieren

Mestbewerking vindt inpandig plaats

Nee

0,00

Brijvoer/
bijproducten

Opslag van voer(componenten) vindt plaats in afgesloten ruimten

Nee

0,00

Brijvoer/
bijproducten

Lucht uit de voerkeuken/ voeropslag wordt afgevoerd naar een
luchtzuiveringsinstallatie

Nee

0,00

Brijvoer/
bijproducten

Bedrijf past geen bijproducten toe

Nee

0,00

Mestbe- of
verwerking,
mestdroging

Alle luchtwassers/ warmtewisselaars/ droogtunnels/
mestbewerkingsinstallaties op het bedrijf zijn inpandig gesitueerd

Nee

0,00

Mestbe- of
verwerking,
mestdroging

Sleufsilo's zijn aan het oog onttrokken

Ja

5,00

Mestbe- of
verwerking,
mestdroging

Bedrijf heeft dagontmesting of scheiding van mest en urine in de
stal

Nee

0,00

Kadaver
ophaalplaats

Kadavers worden opgeslagen in een afgesloten en ondergrondse
kadaverophaalplaats aan de openbare weg

Ja
Totaal aantal punten
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Punten
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20,00

Pagina 11/12

Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij
Bedrijf:

M.C.C.Kuijpers

BZV versie: 2.0

Scenario:

Schransmansdreef 8 v2 (3)

Datum:

Status:

Ingediend (31-03-2020)

31-03-2020 (Creatie)
Pagina 12/12

Aanvullende meldingen
Geen aanvullende meldingen
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1 Bijlage 3
2
•

GEURBEREKENINGEN

B3

Toelichting ventilatie en
geurberekeningen

Met behulp van de programma’s V-stacks vergunning en V-stacks gebied zijn respectievelijk de
voorgrondbelasting en achtergrondbelasting berekend. De resultaten van de berekeningen
worden in deze bijlage weergegeven. Ook is een toelichting opgenomen op de
invoerparameters. Voor de situering van de ventilatoren wordt tevens verwezen naar de
milieutekeningen van de vergunde situatie (2011) en de gewenste situatie.
Toelichting ventilatie stallen
Vergunde situatie

Stal B wordt geventileerd via 1 ventilator met een diameter van 500 mm in de nok en 2 keer 2
ventilatoren met een diameter van 1200 mm in de eindgevel.
Stal C wordt geventileerd via 2 ventilatoren met een diameter van 500 mm in de nok en 2 keer 2
ventilatoren met een diameter van 1200 mm in de eindgevel.
Stal D wordt geventileerd via 4 ventilatoren met een diameter van 500 mm in de nok en 2 keer 2
ventilatoren met een diameter van 1200 mm in de eindgevel.
beoogde situatie

Stal B wordt geventileerd via 6 ventilatoren met een diameter van 800 mm in de nok. De
gevelventilatoren worden enkel nog gebruikt als noodventilator en worden dus niet meegenomen in
de berekening. De ventilatoren worden voorzien van een cascaderegeling waarbij een minimale
uittreesnelheid van 8,5 m/s wordt gegarandeerd.
Stal C wordt geventileerd via 6 ventilatoren met een diameter van 800 mm in de nok. De
gevelventilatoren worden enkel nog gebruikt als noodventilator en worden dus niet meegenomen in
de berekening. De ventilatoren worden voorzien van een cascaderegeling waarbij een minimale
uittreesnelheid van 8,5 m/s wordt gegarandeerd.
Stal D wordt geventileerd via 6 ventilatoren met een diameter van 500 mm in de nok en 2 keer 2
ventilatoren met een diameter van 1200 mm in de eindgevel.
Stal E wordt geventileerd via 17 ventilatoren met een diameter van 800 mm in de nok en 4
ventilatoren met een diameter van 800 mm bij de warmtewisselaars. De ventilatoren worden
voorzien van een cascaderegeling waarbij een minimale uittreesnelheid van 10 m/s wordt
gegarandeerd.
Stal F wordt geventileerd via 17 ventilatoren met een diameter van 800 mm in de nok en 4
ventilatoren met een diameter van 800 mm bij de warmtewisselaars. De ventilatoren worden
voorzien van een cascaderegeling waarbij een minimale uittreesnelheid van 10 m/s wordt
gegarandeerd.

Beschrijving cascaderegeling

In de beoogde situatie wordt bij stal B en C een cascaderegeling toegepast om een hogere
uittreesnelheid van de ventilatielucht van minimaal 8,50 m/s te behalen. Een cascaderegeling is een
regeling waarmee, afhankelijk van de ventilatiebehoefte van de dieren in de stal, telkens een
ventilator extra ingeschakeld wordt. Er is een stuurventilator aanwezig die zijn vermogen stuurt om
aan de ventilatiebehoefte te voldoen. Doordat de ventilatoren op basis van de ventilatiebehoefte inof uitgeschakeld worden, wordt een minimale uittreesnelheid van 8,50 m/s gegarandeerd. De
ventilatoren die afhankelijk van de ventilatiebehoefte uitgeschakeld staan, worden automatisch
afgesloten met lamellen. De ventilatoren worden bij stal B en C ingeschakeld op 8,50 m/s (circa 55%
capaciteit). Als de ventilatiebehoefte stijgt wordt de capaciteit van de ventilatoren en daarmee de
uittreesnelheid verhoogt tot het maximum (100%). Als de ventilatiebehoefte dan nog verder stijgt
wordt er een extra ventilator ingeschakeld op 8,5 m/s. Hierdoor wordt altijd een minimale
uittreesnelheid van 8,5 m/s gegarandeerd.
In de beoogde situatie wordt bij stal E en F een cascaderegeling toegepast om een hogere
uittreesnelheid van de ventilatielucht van minimaal 10,00 m/s te behalen. Een cascaderegeling is een
regeling waarmee, afhankelijk van de ventilatiebehoefte van de dieren in de stal, telkens een
ventilator extra ingeschakeld wordt. Er is een stuurventilator aanwezig die zijn vermogen stuurt om
aan de ventilatiebehoefte te voldoen. Doordat de ventilatoren op basis van de ventilatiebehoefte inof uitgeschakeld worden, wordt een minimale uittreesnelheid van 10,00 m/s gegarandeerd. De
ventilatoren die afhankelijk van de ventilatiebehoefte uitgeschakeld staan, worden automatisch
afgesloten met lamellen. De ventilatoren worden bij stal E en F ingeschakeld op 10,00 m/s (circa 65%
capaciteit). Als de ventilatiebehoefte stijgt wordt de capaciteit van de ventilatoren en daarmee de
uittreesnelheid verhoogt tot het maximum (100%). Als de ventilatiebehoefte dan nog verder stijgt
wordt er een extra ventilator ingeschakeld op 10 m/s. Hierdoor wordt altijd een minimale
uittreesnelheid van 10 m/s gegarandeerd.
De ventilatoren die worden toegepast hebben een diameter van 800 mm (oppervlakte 0,50 m2) en
een ventilatiecapaciteit van 28.000 m3/h. De uittreesnelheid van deze ventilatoren indien deze op
100% van de capaciteit draaien bedraagt 15,47 m/s (28.000 m3/h / 3600 s /0,50 m2).
Om een uittreesnelheid van 8,50 m/s te garanderen moeten de ventilatoren op minimaal 55% van de
capaciteit draaien (8,5 m/s / 15,47 m/s).
Om een uittreesnelheid van 10,00 m/s te garanderen moeten de ventilatoren op minimaal 65% van
de capaciteit draaien (10,00 m/s / 15,47 m/s).

Toelichting ventilatiebehoefte

De stallen worden geventileerd met drie verschillende ventilatoren.
De ventilatoren van 500 mm hebben een ventilatiecapaciteit van 8.000 m3/h
De ventilatoren van 800 mm hebben een ventilatiecapaciteit van 28.000 m3/h
De ventilatoren van 1200 mm hebben een ventilatiecapaciteit van 35.000 m3/h
Stal B wordt geventileerd via 6 ventilatoren met een diameter van 800 mm.
De ventilatiecapaciteit in deze stal bedraagt dan (6*28.000) 168.000 m3/h.
In deze stal komen 17.000 vleeskuikens.
De ventilatiecapaciteit per dier bedraagt dan (168.000 / 17.000) 9,88 m3/h/dier.
Stal C wordt geventileerd via 6 ventilatoren met een diameter van 800 mm.
De ventilatiecapaciteit in deze stal bedraagt dan (6*28.000) 168.000 m3/h.
In deze stal komen 17.000 vleeskuikens.
De ventilatiecapaciteit per dier bedraagt dan (168.000 / 17.000) 9,88 m3/h/dier.
Stal D wordt geventileerd via 6 ventilatoren met een diameter van 500 mm en 4 ventilatoren met
een diameter van 1200 mm.
De ventilatiecapaciteit in deze stal bedraagt dan (6*8.000+4*35.000) 188.000 m3/h.
In deze stal komen 18.900 vleeskuikens.
De ventilatiecapaciteit per dier bedraagt dan (188.000 / 18.900) 9,95 m3/h/dier.
Stal E wordt geventileerd via 21 ventilatoren met een diameter van 800 mm.
De ventilatiecapaciteit in deze stal bedraagt dan (21*28.000) 588.000 m3/h.
In deze stal komen 42.500 vleeskuikens.
De ventilatiecapaciteit per dier bedraagt dan (588.000 / 42.500) 13,84 m3/h/dier.
Stal F wordt geventileerd via 21 ventilatoren met een diameter van 800 mm.
De ventilatiecapaciteit in deze stal bedraagt dan (21*28.000) 588.000 m3/h.
In deze stal komen 42.500 vleeskuikens.
De ventilatiecapaciteit per dier bedraagt dan (588.000 / 42.500) 13,84 m3/h/dier.
De maximale ventilatiebehoefte van een vleeskuiken bedraagt 8 m3/h. Hieraan wordt ruimschoots
voldaan.

Toelichting invoerparameters geur

Bij de bepaling van de invoerparameters is aangesloten bij de gebruikershandleiding van de
rekenprogramma’s. Voor de situering van de emissiepunten wordt verwezen naar de in de bijlage
opgenomen milieutekeningen.
Vergunde situatie

Stal B
Stal B wordt geventileerd via 1 ventilator met een diameter van 500 mm in de nok en 2 keer 2
ventilatoren met een diameter van 1200 mm in de eindgevel.
Coördinaten emissiepunt:
Als de ventilatoren verspreid over de stal zijn gesitueerd (gevel + nok) wordt als bron het
geometrisch middelpunt van de ventilatoren ingevoerd.
Gemiddelde coördinaat = (Nok 1 + Gevel (gemiddelde van 2 openingen) x2) / 3
Nok 1
Gevel 2x
Gemiddeld
X
113624 113627
113626
Y
407624 407628
407627
Emissiepunthoogte:
Geometrisch gemiddelde hoogte emissiepunten met verticale uitstroming (nokventilatoren,
warmtewisselaar, stuwbak, etc.) + geometrisch gemiddelde hoogte emissiepunten met horizontale
uitstroming (gevelventilatoren etc.)] / 2
(Hoogte nokventilatoren + hoogte eindgevelventilatoren) / 2 = (4,8+1,5) / 2 = 3,2 m.
Gemiddelde gebouwhoogte:
De gemiddelde gebouwhoogte van de bron is het gemiddelde van de laagste goot- en de hoogste
nokhoogte van (dat gedeelte van) de stal waarin de dieren zich bevinden.
(Goothoogte + nokhoogte) / 2 = (2,15 + 4,50)/2 = 3,3 m.
Emissiepunt diameter:
De diameter van het emissiepunt is een fictieve gemiddelde diameter. Deze is afgeleid van de
gemiddelde oppervlakte van alle ventilatoren (gevel + nok).
1 ventilator met een diameter van 500 mm (r=0,25). Oppervlakte = !*0,252= 0,20 m2
2 x 2 ventilatoren met een diameter van 1200 mm (r=0,60). Oppervlakte = 2*!*0,602= 2,26 m2
Gemiddelde oppervlakte openingen: (1*0,20 + 2*2,26) / 3 = 1,57 m2.
Gemiddelde straal = "(1,57/!) = 0,71 m.
Gemiddelde diameter = 1,42 m.
Uittreesnelheid
De uittreesnelheid bedraagt 0,4 m/s bij combinatie van nok- en lengteventilatie.
Ingevoerde parameters
Volgnr.

BronID

X-coord.

Y-coord.

1

Stal B

113 626

407 627

EP Hoogte

3,2

Gem.geb. hoogte

3,3

EP Diam.

1,42

EP Uittr. snelh.

0,40

E-Aanvraag

5 610

Stal C
Stal C wordt geventileerd via 2 ventilatoren met een diameter van 500 mm in de nok en 2 keer 2
ventilatoren met een diameter van 1200 mm in de eindgevel.
Coördinaten emissiepunt:
Als de ventilatoren verspreid over de stal zijn gesitueerd (gevel + nok) wordt als bron het
geometrisch middelpunt van de ventilatoren ingevoerd.
Gemiddelde coördinaat = (Nok 1 + Nok 2 + Gevel x2) / 4
Nok 1
Nok 2
Gevel 2x
Gemiddeld
X
113622 113606
113632
113623
Y
407607 407598
407608
407605
Emissiepunthoogte:
Geometrisch gemiddelde hoogte emissiepunten met verticale uitstroming (nokventilatoren,
warmtewisselaar, stuwbak, etc.) + geometrisch gemiddelde hoogte emissiepunten met horizontale
uitstroming (gevelventilatoren etc.)] / 2.
(Hoogte nokventilatoren + hoogte eindgevelventilatoren) / 2 = (4,8+1,5) / 2 = 3,2 m.
Gemiddelde gebouwhoogte:
De gemiddelde gebouwhoogte van de bron is het gemiddelde van de laagste goot- en de hoogste
nokhoogte van (dat gedeelte van) de stal waarin de dieren zich bevinden.
(Goothoogte + nokhoogte) / 2 = (2,15 + 4,50)/2 = 3,3 m.
Emissiepunt diameter:
De diameter van het emissiepunt is een fictieve gemiddelde diameter. Deze is afgeleid van de
gemiddelde oppervlakte van alle ventilatoren (gevel + nok).
2 ventilatoren met een diameter van 500 mm (r=0,25). Oppervlakte = !*0,252= 0,20 m2
2 x 2 ventilatoren met een diameter van 1200 mm (r=0,60). Oppervlakte = 2*!*0,602= 2,26 m2.
Gemiddelde oppervlakte openingen: (2*0,20 + 2*2,26) / 4 = 1,23 m2.
Gemiddelde straal = "(1,23/!) = 0,63 m.
Gemiddelde diameter = 1,25 m.
Uittreesnelheid
De uittreesnelheid bedraagt 0,4 m/s bij combinatie van nok- en lengteventilatie.
Ingevoerde parameters
Volgnr.

BronID

X-coord.

Y-coord.

2

Stal C

113 623

407 605

EP Hoogte

3,2

Gem.geb. hoogte

3,3

EP Diam.

1,25

EP Uittr. snelh.

0,40

E-Aanvraag

5 610

Stal D
Stal D wordt geventileerd via 4 ventilatoren met een diameter van 500 mm in de nok en 2 keer 2
ventilatoren met een diameter van 1200 mm in de eindgevel.
Coördinaten emissiepunt:
Als de ventilatoren verspreid over de stal zijn gesitueerd (gevel + nok) wordt als bron het
geometrisch middelpunt van de ventilatoren ingevoerd.
Gemiddelde coördinaat = (Nok 1 + Nok 2 + Nok 3 + Nok 4 + Gevel x2) / 6
Nok 1
Nok 2
Nok 3
Nok 4
Gevel 2x
Gemiddeld
X
113630 113616
113602
113587
113638
113619
Y
407583 407581
407576
407574
407587
407581
Emissiepunthoogte:
Geometrisch gemiddelde hoogte emissiepunten met verticale uitstroming (nokventilatoren,
warmtewisselaar, stuwbak, etc.) + geometrisch gemiddelde hoogte emissiepunten met horizontale
uitstroming (gevelventilatoren etc.)] / 2.
Hoogte nokventilatoren + hoogte eindgevelventilatoren / 2 = (6,0+1,5) / 2 = 3,8 m.
Gemiddelde gebouwhoogte:
De gemiddelde gebouwhoogte van de bron is het gemiddelde van de laagste goot- en de hoogste
nokhoogte van (dat gedeelte van) de stal waarin de dieren zich bevinden.
(Goothoogte + nokhoogte) / 2 = (2,65 + 5,45)/2 = 4,1 m.
Emissiepunt diameter:
De diameter van het emissiepunt is een fictieve gemiddelde diameter. Deze is afgeleid van de
gemiddelde oppervlakte van alle ventilatoren (gevel + nok).
2 ventilatoren met een diameter van 500 mm (r=0,25). Oppervlakte = !*0,252= 0,20 m2
2 x 2 ventilatoren met een diameter van 1200 mm (r=0,60). Oppervlakte = 2*!*0,602= 2,26 m2
Gemiddelde oppervlakte openingen: (4*0,20 + 2*2,26) / 4 = 0,89 m2.
Gemiddelde straal = "(0,89/!) = 0,53 m.
Gemiddelde diameter = 1,06 m.
Uittreesnelheid
De uittreesnelheid bedraagt 0,4 m/s bij combinatie van nok- en lengteventilatie.
Ingevoerde parameters
Volgnr.

BronID

X-coord.

Y-coord.

3

Stal D

113 619

407 581

EP Hoogte

3,8

Gem.geb. hoogte

4,1

EP Diam.

1,06

EP Uittr. snelh.

0,40

E-Aanvraag

6 237

Beoogde situatie

Stal B
Stal B wordt geventileerd via 6 ventilatoren met een diameter van 800 mm in de nok.
Coördinaten emissiepunt:
Als de ventilatoren verspreid over het dak liggen wordt als bron het geometrisch middelpunt van de
ventilatoren ingevoerd.

X
Y

Nok 1

Nok 2

Nok 3

Nok 4

Nok 5

Nok 6

113624
407626

113613
407624

113601
407620

113589
407617

113578
407615

113566
407612

Gemiddeld
113595
407619

Emissiepunthoogte:
De hoogte van de uitstroomopening is de hoogte van het emissiepunt boven het maaiveld.
De hoogte van alle ventilatiekokers bedraagt 4,8 m.
Gemiddelde gebouwhoogte:
De gemiddelde gebouwhoogte van de bron is het gemiddelde van de laagste goot- en de hoogste
nokhoogte van (dat gedeelte van) de stal waarin de dieren zich bevinden.
(Goothoogte + nokhoogte) / 2 = (2,15 + 4,50)/2 = 3,3 m.
Emissiepunt diameter:
De diameter van het emissiepunt is een fictieve gemiddelde diameter. Deze is afgeleid van de
gemiddelde oppervlakte van alle ventilatoren (gevel + nok) en emissiepunten (warmtewisselaar).
Alle ventilatoren hebben een diameter van 800 mm.
Gemiddelde diameter = 0,80 m.
Uittreesnelheid
De ventilatoren worden voorzien van een cascaderegeling waarbij een minimale uittreesnelheid van
8,50 m/s wordt gegarandeerd. Zie eerdere toelichting cascaderegeling.
Ingevoerde parameters
Volgnr.

BronID

X-coord.

Y-coord.

1

Stal B

113 595

407 619

EP Hoogte

4,8

Gem.geb. hoogte

3,3

EP Diam.

0,80

EP Uittr. snelh.

8,50

E-Aanvraag

5 610

Stal C
Stal C wordt geventileerd via 6 ventilatoren met een diameter van 800 mm in de nok.
Coördinaten emissiepunt:
Als de ventilatoren verspreid over de stal zijn gesitueerd (gevel + nok) wordt als bron het
geometrisch middelpunt van de ventilatoren ingevoerd.

X
Y

Nok 1

Nok 2

Nok 3

Nok 4

Nok 5

Nok 6

113630
407606

113619
407604

113606
407600

113594
407597

113583
407594

113573
407592

Gemiddeld
113601
407599

Emissiepunthoogte:
De hoogte van de uitstroomopening is de hoogte van het emissiepunt boven het maaiveld.
De hoogte van alle ventilatiekokers bedraagt 4,8 m.
Gemiddelde gebouwhoogte:
De gemiddelde gebouwhoogte van de bron is het gemiddelde van de laagste goot- en de hoogste
nokhoogte van (dat gedeelte van) de stal waarin de dieren zich bevinden.
(Goothoogte + nokhoogte) / 2 = (2,15 + 4,50)/2 = 3,3 m.
Emissiepunt diameter:
De diameter van het emissiepunt is een fictieve gemiddelde diameter. Deze is afgeleid van de
gemiddelde oppervlakte van alle ventilatoren (gevel + nok) en emissiepunten (warmtewisselaar).
Alle ventilatoren hebben een diameter van 800 mm.
Gemiddelde diameter = 0,80 m.
Uittreesnelheid
De ventilatoren worden voorzien van een cascaderegeling waarbij een minimale uittreesnelheid van
8,50 m/s wordt gegarandeerd. Zie eerdere toelichting cascaderegeling.
Ingevoerde parameters
Volgnr.

BronID

X-coord.

Y-coord.

2

Stal C

113 601

407 599

EP Hoogte

4,8

Gem.geb. hoogte

3,3

EP Diam.

0,80

EP Uittr. snelh.

8,50

E-Aanvraag

5 610

Stal D
Stal D wordt geventileerd via 6 ventilatoren met een diameter van 500 mm in de nok en 2 keer 2
ventilatoren met een diameter van 1200 mm in de eindgevel.
Coördinaten emissiepunt:
Als de ventilatoren verspreid over de stal zijn gesitueerd (gevel + nok) wordt als bron het
geometrisch middelpunt van de ventilatoren ingevoerd.
Gemiddelde coördinaat = (Nok 1+2+3+4+5+6 + Gevel x2) / 8
Nok 1
Nok 2
Nok 3
Nok 4
Nok 5
Nok 6
X
113632 113623 113613 113600 113590 113582
Y
407587 407583 407582 407577 407576 407572

Gemiddeld
113615
407581

Gevel 2x
113638
407587

Emissiepunthoogte:
Geometrisch gemiddelde hoogte emissiepunten met verticale uitstroming (nokventilatoren,
warmtewisselaar, stuwbak, etc.) + geometrisch gemiddelde hoogte emissiepunten met horizontale
uitstroming (gevelventilatoren etc.)] / 2.
Hoogte nokventilatoren + hoogte eindgevelventilatoren / 2 = (6,0+1,5) / 2 = 3,8 m.
Gemiddelde gebouwhoogte:
De gemiddelde gebouwhoogte van de bron is het gemiddelde van de laagste goot- en de hoogste
nokhoogte van (dat gedeelte van) de stal waarin de dieren zich bevinden.
(Goothoogte + nokhoogte) / 2 = (2,65 + 5,45)/2 = 4,1 m.
Emissiepunt diameter:
Bij verspreid liggende ventilatoren/emissiepunten met verschillende diameters wordt de gemiddelde
diameter van de uitstroomopeningen ingevoerd.
6 ventilatoren met een diameter van 500 mm (r=0,25). Oppervlakte = !*0,252= 0,20 m2
2 x 2 ventilatoren met een diameter van 1200 mm (r=0,60). Oppervlakte = 2*!*0,602= 2,26 m2
Gemiddelde oppervlakte openingen: (6*0,20 + 2*2,26) / 8 = 0,71 m2.
Gemiddelde straal = "(0,71/!) = 0,48 m.
Gemiddelde diameter = 0,95 m.
Uittreesnelheid
De uittreesnelheid bedraagt 0,4 m/s bij combinatie van nok- en lengteventilatie.
Ingevoerde parameters
Volgnr.

BronID

X-coord.

Y-coord.

3

Stal D

113 615

407 581

EP Hoogte

3,8

Gem.geb. hoogte

4,1

EP Diam.

0,95

EP Uittr. snelh.

0,40

E-Aanvraag

6 237

Stal E
Stal E wordt geventileerd via 17 ventilatoren met een diameter van 800 mm in de nok en 4
ventilatoren met een diameter van 800 mm bij de warmtewisselaars.
Coördinaten emissiepunt:
Als de ventilatoren verspreid over de stal zijn gesitueerd (nok + warmtewisselaar) wordt als bron het
geometrisch middelpunt van de ventilatoren ingevoerd.
Voor de 12 nokventilatoren is één gemiddeld coördinaat geprikt die 12 keer is meegewogen.
Voor de 4 ventilatoren van de warmtewisselaar is één gemiddeld coördinaat geprikt die 4 keer is
meegewogen.
Gemiddelde coördinaat = (Nok 1+2+3+4+5 + Nok 6 x12 + Wisselaar x4) / 21
Nok 1
Nok 2
Nok 3
Nok 4
Nok 5
Nok 6 12x Wisselaar 4x Gemiddeld
X
113599
113660 113643 113627 113611 113595 113579
113623
Y
407540
407560 407556 407552 407548 407544 407538
407533
Emissiepunthoogte:
Bij een stal met meerdere ventilatoren van verschillende hoogten wordt de geometrisch gemiddelde
hoogte van alle ventilatoren bepaald.
Hoogte nokventilatoren: 7,7 m.
Hooge ventilatoren warmtewisselaar 3,4 m.
Emissiepunthoogte: (4*3,4+17*7,7)/21 = 6,9 m.
Gemiddelde gebouwhoogte:
De gemiddelde gebouwhoogte van de bron is het gemiddelde van de laagste goot- en de hoogste
nokhoogte van (dat gedeelte van) de stal waarin de dieren zich bevinden.
(Goothoogte + nokhoogte) / 2 = (3,00 + 7,62)/2 = 5,3 m.
Emissiepunt diameter:
De diameter van het emissiepunt is een fictieve gemiddelde diameter. Deze is afgeleid van de
gemiddelde oppervlakte van alle ventilatoren (gevel+nok) en emissiepunten (warmtewisselaar).
Alle ventilatoren hebben een diameter van 800 mm.
Gemiddelde diameter = 0,80 m.
Uittreesnelheid
De ventilatoren worden voorzien van een cascaderegeling waarbij een minimale uittreesnelheid van
10,0 m/s wordt gegarandeerd.
Ingevoerde parameters
Volgnr.

BronID

X-coord.

Y-coord.

4

Stal E

113 599

407 540

EP Hoogte

6,9

Gem.geb. hoogte

5,3

EP Diam.

0,80

EP Uittr. snelh.

10,00

E-Aanvraag

14 025

Stal F
Stal F wordt geventileerd via 17 ventilatoren met een diameter van 820 mm in de nok en 4
ventilatoren met een diameter van 820 mm bij de warmtewisselaars.
Coördinaten emissiepunt:
Als de ventilatoren verspreid over de stal zijn gesitueerd (nok + warmtewisselaar) wordt als bron het
geometrisch middelpunt van de ventilatoren ingevoerd.
Gemiddelde coördinaat = (Nok 1+2+3+4+5 + Nok 6 x12 + Wisselaar x4) / 21
Nok 1
Nok 2
Nok 3
Nok 4
Nok 5
Nok 6 12x Wisselaar 4x
X
113668 113652 113636 113620 113604 113587
113623
Y
407528 407523 407519 407515 407511 407508
407533

Gemiddeld
113606
407515

Emissiepunthoogte:
Bij een stal met meerdere ventilatoren van verschillende hoogten wordt de geometrisch gemiddelde
hoogte van alle ventilatoren bepaald.
Hoogte nokventilatoren: 7,7 m.
Hooge ventilatoren warmtewisselaar 3,4 m.
Emissiepunthoogte: (4*3,4+17*7,7)/21 = 6,9 m.
Gemiddelde gebouwhoogte:
De gemiddelde gebouwhoogte van de bron is het gemiddelde van de laagste goot- en de hoogste
nokhoogte van (dat gedeelte van) de stal waarin de dieren zich bevinden.
(Goothoogte + nokhoogte) / 2 = (3,00 + 7,62)/2 = 5,3 m.
Emissiepunt diameter:
De diameter van het emissiepunt is een fictieve gemiddelde diameter. Deze is afgeleid van de
gemiddelde oppervlakte van alle ventilatoren (gevel + nok) en emissiepunten (warmtewisselaar).
Alle ventilatoren hebben een diameter van 800 mm.
Gemiddelde diameter = 0,80 m.
Uittreesnelheid
De ventilatoren worden voorzien van een cascaderegeling waarbij een minimale uittreesnelheid van
10,0 m/s wordt gegarandeerd.
Ingevoerde parameters
Volgnr.

BronID

X-coord.

Y-coord.

5

Stal F

113 606

407 515

EP Hoogte

6,9

Gem.geb. hoogte

5,3

EP Diam.

0,80

EP Uittr. snelh.

10,00

E-Aanvraag

14 025

Geurberekening voorgrond vergunde situatie

Naam van de berekening: vergund
Gemaakt op: 31-03-2020 7:47:10
Rekentijd: 0:00:07
Naam van het bedrijf: Kuijpers, Schransmansdreef 8 Den Hout vergund3
Berekende ruwheid: 0,10 m
Meteo station: Eindhoven
Brongegevens:
Volgnr.

BronID

X-coord.

Y-coord.

1
2
3

Stal B
Stal C
Stal D

113 626
113 623
113 619

407 627
407 605
407 581

EP Hoogte

3,2
3,2
3,8

Gem.geb. hoogte

3,3
3,3
4,1

EP Diam.

1,42
1,25
1,06

EP Uittr. snelh.

0,40
0,40
0,40

E-Aanvraag

5 610
5 610
6 237

Geur gevoelige locaties:
Volgnummer GGLID
Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasting
4
Schransmansdreef 2
113 455
407 593
8,0
7,0
5
Schransmansdreef 7
113 660
407 690
8,0
25,9
6
kom Den Hout
114 983
407 868
2,0
0,4
7
kom Made
113 680
409 042
2,0
0,4
8
Houteindsestraat 21
113 689
407 819
8,0
6,9
9
Houteindsestraat 20
113 747
408 040
8,0
2,3
10
Houteindsestraat 22
113 748
408 047
8,0
2,2
11
Houteindsestraat 23
113 689
407 850
8,0
5,8
12
Houteindsestraat 23a 113 677
407 852
8,0
5,9
13
Houteindsestraat 25
113 699
407 897
8,0
4,4
14
Houteindsestraat 29
113 714
408 088
8,0
2,1
De woningen aan de Houteindsestraat 16 en 19 en Eindsepad 21 zijn voormalige veehouderijen en
hoeven zodoende niet meegenomen te worden in de geurberekeningen (Wet geurhinder en
veehouderij artikel 3 tweede lid).

Geurberekening voorgrond geur reducerende maatregelen

Naam van de berekening: geurreducerende maatregelen
Gemaakt op: 31-03-2020 7:46:51
Rekentijd: 0:00:04
Naam van het bedrijf: Kuijpers, Schransmansdreef 8 Den Hout GRM3
Berekende ruwheid: 0,10 m
Meteo station: Eindhoven
Brongegevens:
Volgnr.

BronID

X-coord.

Y-coord.

1
2
3

Stal B
Stal C
Stal D

113 595
113 601
113 615

407 619
407 599
407 581

EP Hoogte

4,8
4,8
3,8

Gem.geb. hoogte

3,3
3,3
4,1

EP Diam.

0,80
0,80
0,95

EP Uittr. snelh.

8,50
8,50
0,40

E-Aanvraag

5 610
5 610
6 237

Geur gevoelige locaties:
Volgnummer
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

GGLID
Schransmansdreef 2
Schransmansdreef 7
kom Den Hout
kom Made
Houteindsestraat 21
Houteindsestraat 20
Houteindsestraat 22
Houteindsestraat 23
Houteindsestraat 23a
Houteindsestraat 25
Houteindsestraat 29

Xcoordinaat
113 455
113 660
114 983
113 680
113 689
113 747
113 748
113 689
113 677
113 699
113 714

Ycoordinaat
407 593
407 690
407 868
409 042
407 819
408 040
408 047
407 850
407 852
407 897
408 088

Geurnorm
8,0
8,0
2,0
2,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0

Geurbelasting
4,3
9,6
0,3
0,3
3,5
1,4
1,4
3,1
3,2
2,4
1,3

Geur reducerende maatregelen
·

·

·

Stal B wordt geventileerd met 6 nokventilatoren en voorzien van een cascaderegeling met een
uittreesnelheid van minimaal 8,5 m/s. De eindgevelventilatoren worden uitsluitend gebruikt
als noodventilatoren.
Stal C wordt geventileerd met 6 nokventilatoren en voorzien van een cascaderegeling met een
uittreesnelheid van minimaal 8,5 m/s. De eindgevelventilatoren worden uitsluitend gebruikt
als noodventilatoren.
Bij stal D worden twee nokventilatoren toegevoegd waardoor het emissiepunt verder van het
dichtstbijzijnde geurgevoelige object komt te liggen.

Geurberekening voorgrond beoogde situatie

Naam van de berekening: beoogde situatie
Gemaakt op: 31-03-2020 7:45:53
Rekentijd: 0:00:09
Naam van het bedrijf: Kuijpers, Schransmansdreef 8 Den Hout beoogd3
Berekende ruwheid: 0,10 m
Meteo station: Eindhoven
Brongegevens:
Volgnr.

BronID

X-coord.

Y-coord.

1
2
3
4
5

Stal B
Stal C
Stal D
Stal E
Stal F

113 595
113 601
113 615
113 599
113 606

407 619
407 599
407 581
407 540
407 515

EP Hoogte

4,8
4,8
3,8
6,9
6,9

Gem.geb. hoogte

3,3
3,3
4,1
5,3
5,3

EP Diam.

0,80
0,80
0,95
0,80
0,80

EP Uittr. snelh.

8,50
8,50
0,40
10,00
10,00

E-Aanvraag

5 610
5 610
6 237
14 025
14 025

Geur gevoelige locaties:
Volgnummer
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

GGLID
Schransmansdreef 2
Schransmansdreef 7
kom Den Hout
kom Made
Houteindsestraat 21
Houteindsestraat 20
Houteindsestraat 22
Houteindsestraat 23
Houteindsestraat 23a
Houteindsestraat 25
Houteindsestraat 29

Xcoordinaat
113 455
113 660
114 983
113 680
113 689
113 747
113 748
113 689
113 677
113 699
113 714

Ycoordinaat
407 593
407 690
407 868
409 042
407 819
408 040
408 047
407 850
407 852
407 897
408 088

Geurnorm
8,0
8,0
2,0
2,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0

Geurbelasting
6,6
13,1*
0,5
0,6
6,0
2,4
2,4
5,2
5,3
4,2
2,2

* De beoogde situatie voldoet aan artikel 3 vierde lid van de Wet geurhinder en veehouderij.
In de vergunde situatie was reeds sprake van een overschrijding van de geurnormen. Door het
toepassen van geur reducerende maatregelen mag de helft van deze reductie worden gebruikt voor
het houden van extra dieren. Aangepaste norm = (Geurbelasting vergunde situatie + GRM) / 2
Aangepaste norm i.v.m. overbelaste situatie ((25,9+9,6)/2) 17,75 OU.
De geurbelasting in de beoogde situatie bedraagt 13,1 OU en voldoet daarmee aan de berekende
norm van 17,75 OU en dus aan artikel 3, lid 4 van de Wet geurhinder en veehouderij.

Geurberekening achtergrond beoogde situatie

Conform de handleiding van V-stacks gebied moet als X- en Y-coördinaten van de geurgevoelige
locatie het middelpunt van het te beschermen object worden genomen. Bij de voorgrondberekening
in v-stacks vergunning wordt conform de handleiding uitgegaan van het punt op de gevel van het te
beschermen object dat het dichtst bij de veehouderij ligt.

Object geur bestand
Cumulatieve geurbelasting op receptorpunten, zoals berekend
RecepID X-coor Y-coor Geurnorm Geurbelasting [OU/m3]
Schransmansdreef 2
1100 113445.0 407591.0
10.000
4.392
Schransmansdreef 7
1101 113666.0 407695.0
10.000
9.904
kom Den Hout
1102 114989.0 407871.0
5.000
0.626
kom Made
1103 113680.0 409048.0
5.000
0.878
Houteindsestraat 21
1104 113695.0 407822.0
10.000
4.462
Houteindsestraat
20
1105 113747.0 408040.0
10.000
2.166
Houteindsestraat 22
1106 113748.0 408047.0
10.000
2.143
Houteindsestraat 23
1107 113689.0 407850.0
10.000
4.031
Houteindsestraat 23a
1108 113677.0 407852.0
10.000
4.190
Houteindsestraat 25
1109 113699.0 407897.0
10.000
3.323
Houteindsestraat 29
1110 113714.0 408088.0
10.000
1.918

Invoergegevens v-stacks gebied
Berekende ruwheid: 0,31 m
Meteo station: Eindhoven
Rekenuren: 20 %
Rasterpunt linksonder x: 109608 m
Rasterpunt linksonder y: 403556 m
Gebied lengte (x): 8000 m , Aantal gridpunten: 11
Gebied breedte (y): 8000 m , Aantal gridpunten: 11

Bronbestand
Voor de achtergrondberekening zijn alle bedrijven binnen een straal van 4 km van de projectlocatie
meegenomen. Voor deze bedrijven zijn de gegevens gebruikt die beschikbaar worden gesteld op Web
BVB Brabant. Voor de projectlocatie zijn de parameters per stal opgenomen zoals in de voorgrond
berekening.
idnr

X
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
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1015
1016
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1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
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1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
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1054
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1059
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1061
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1063
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1066

Y
113595
113601
113615
113599
113606
113663
113544
113982
112965
113012
112939
114017
113783
112545
112939
112339
112278
113574
112083
112801
113023
112719
112594
112632
112151
111971
115822
113166
111391
112351
114226
114307
112945
111701
111526
114712
111009
114220
115236
114492
111198
112383
111311
114949
115043
111610
114417
115433
112730
115003
114749
113984
110383
111675
112737
111529
110292
113096
110299
112220
110477
110394
114496
115407
114624
116372
114628

ST-hoogte GemGebH ST-bindiamST-uittree E-vergund E-MaxVerg
407619
407599
407581
407540
407515
408177
406904
406612
408470
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406335
408504
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408312
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409206
405830
405749
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408927
407524
410055
408776
405338
405052
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410238
409656
409513
404989
408914
404700
410097
404730
409537
410494
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410478
410437
410090
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404911
410735
410572
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408467
410335
410836
410341
408609
411037
408726
410944
409599
409485
411291
404233
403838
410437
411466
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0.8
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0.95
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0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
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0.5
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0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

8.5
8.5
0.4
10
10
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5610
5610
6237
14025
14025
320
398
29371
3
1780
341
9063
1580
2919
142
13200
117
33294
1424
117
25024
11959
2385
36
1780
46781
1566
712
142
10182
605
60464
292
1170
10680
178
70
1246
463
79534
1460
24840
285
21
1523
1424
1560
78
14294
2172
13200
10810
392
21595
16404
356
195
18360
25410
38452
1780
80829
2186
26855
463
890
39462

5610
5610
6237
14025
14025
320
398
29371
3
1780
341
9063
1580
2919
142
13200
117
33294
1424
117
25024
11959
2385
36
1780
46781
1566
712
142
10182
605
60464
292
1170
10680
178
70
1246
463
79534
1460
24840
285
21
1523
1424
1560
78
14294
2172
13200
10810
392
21595
16404
356
195
18360
25410
38452
1780
80829
2186
26855
463
890
39462

Stal B
Stal C
Stal D
Stal E
Stal F
OosterhoutHouteindsestraat 31
Drimmelen Witteweg
3
OosterhoutBankenweg
4
Drimmelen Linieweg 3TO
Drimmelen Linieweg
4
Drimmelen Linieweg
3
OosterhoutBankenweg
6
Drimmelen Munnikenhof
21
Drimmelen Scheerbiesstraat 4
Drimmelen Wagenbergsestraat 2
Drimmelen Wagenstraat
90
Drimmelen Wagenstraat
86
Drimmelen Munnikenhof
19
Drimmelen Wagenstraat
78
Drimmelen Stuivezandsestraat22
Drimmelen Munnikenhof
13
Drimmelen Scheerbiesstraat 9
Drimmelen Munnikenhof
9BIJ
Drimmelen Munnikenhof
12
Drimmelen Wildestraat
2
Drimmelen Wildestraat
9
OosterhoutVrachelsestraat 53
Drimmelen Dahliastraat
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Drimmelen Wagenstraat
31
Drimmelen Bergen
26
Breda
Meerberg
35
Breda
Meerberg
31
Drimmelen Kerkdijk
2
Drimmelen Zandstraat
13
Drimmelen Zandstraat 18B
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Drimmelen Parallelweg
24
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Bergse Pad
23
Drimmelen Steelhovensedijk
2
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16
Breda
Drimmelen Zandstraat
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Drimmelen Zanddijk
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Drimmelen Helkantsedijk
1
Drimmelen Voorstraat
11
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4
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17
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Drimmelen Witteweg
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2
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(c) DNV GL

Gebiedsgegevens
Berekend op: 2020/04/03

Naam van deze berekening: kuijpers

11:37:28

Project: Kuijpers Schransmansdreef den Hout
RD X coordinaat: 113 359
RD Y coordinaat: 407 353
Berekende ruwheid: 0.099

Lengte X: 500

Aantal Gridpunten X: 11

Breedte Y: 500

Aantal Gridpunten Y: 11

Eigen ruwheid

Type Berekening: PM10

Eigen ruwheid: 0.000

Rekenjaar:2020

Soort Berekening: Contour

Toets afstand: n.v.t.

Onderlinge afstand: n.v.t.

Uitvoer directory: \\wp.sdc-gsa.intra\Home\boomeng\Documents\isl3a
RD X Coord.

RD Y Coord.

Concentratie

Overschrijding

[m]

[m]

[microgram/m3]

[dagen]

Schransmansdreef 2

113 455

407 593

18.83

7.1

Schransmansdreef 7

113 660

407 690

19.69

6.6

Houteindsestraat 21

113 689

407 819

18.84

6.6

Houteindsestraat 17

113 674

407 692

19.59

6.6

Te beschermen object
Naam:

Brongegevens
Naam : Stal B

Type: AB

RD X Coord.: 113 595

RD Y Coord.: 407 619

0.00569

hoogte van emissiepunt:

4.80

verticale uittreesnelheid:

8.50

diameter van emissiepunt:

0.80

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 133 595

285.00

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 407 619

temperatuur van emisstroom:

hoogte van gebouw: 3.3

Naam : Stal C

lengte van gebouw:

70.00

breedte van gebouw:

15.00

orientatie van gebouw:

15.00

Type: AB

RD X Coord.: 113 601

RD Y Coord.: 407 599

hoogte van emissiepunt:

4.80

verticale uittreesnelheid:

8.50

diameter van emissiepunt:
temperatuur van emisstroom:

Emissie:

0.00569

hoogte van gebouw: 3.3

0.80

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 113 601

285.00

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 407 599

Naam : Stal D

lengte van gebouw:

74.00

breedte van gebouw:

15.00

orientatie van gebouw:

15.00

Type: AB

RD X Coord.: 113 615

RD Y Coord.: 407 581

Emissie:

0.00633

hoogte van emissiepunt:

3.80

verticale uittreesnelheid:

0.40

diameter van emissiepunt:

0.95

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 113 605

285.00

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 407 577

temperatuur van emisstroom:

hoogte van gebouw: 4.1

Naam : Stal E

lengte van gebouw:

74.00

breedte van gebouw:

15.40

orientatie van gebouw:

15.00

Type: AB

RD X Coord.: 113 599

RD Y Coord.: 407 540

Emissie:

0.00982

hoogte van emissiepunt:

6.90

verticale uittreesnelheid:

10.00

diameter van emissiepunt:

0.80

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 113 599

285.00

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 407 540

temperatuur van emisstroom:
Date:

Emissie:

3-04-2020

Time: 11:38:09

hoogte van gebouw: 5.3
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Naam : Stal F

lengte van gebouw:

95.00

breedte van gebouw:

25.40

orientatie van gebouw:

15.00

Type: AB

RD X Coord.: 113 606

RD Y Coord.: 407 515

Emissie:

0.00897

hoogte van emissiepunt:

6.90

verticale uittreesnelheid:

10.00

diameter van emissiepunt:

0.80

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 113 606

285.00

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 407 515

temperatuur van emisstroom:

Date:

(c) DNV GL

3-04-2020

Time: 11:38:09

hoogte van gebouw: 5.3

lengte van gebouw:

95.00

breedte van gebouw:

25.40

orientatie van gebouw:

15.00

Page 2

Kolomno:
referentie jaar:
1
2
3
X
Y
Totaal
113455.0 407593.0 18.83
113660.0 407690.0 19.69
113689.0 407819.0 18.84
113674.0 407692.0 19.59

2020
4
bron
0.39
1.25
0.40
1.14

5
GCN
18.44
18.44
18.44
18.44

6
N50-tot
7.11
6.61
6.61
6.61

7
N50-GCN
6.51
6.51
6.51
6.51

8
zeezout (ug/m3)
2
2
2
2

PM10 - Toelichting op de getallen:
kolom 1: x-coordinaat receptorpunt
kolom 2: y-coordinaat receptorpunt
kolom 3: Jaargemiddelde concentratie (bron + GCN)
kolom 4: Jaargemiddelde concentratie (alleen bron)
kolom 5: Jaargemiddelde concentratie (alleen GCN)
kolom 6: Aantal overschrijdingsdagen van de 24-uurgemiddelde grenswaarde (bron + GCN)
kolom 7: Aantal overschrijdingsdagen van de 24-uurgemiddelde grenswaarde (alleen GCN)
kolom 8: Mogelijke zeezout correctie op jaargemiddelde concentratie (ug/m3)
kolom 9: Mogelijke zeezout correctie op aantal overschrijdingsdagen

9
-dagen
2
2
2
2

1 Bijlage 5
2
•

DIALOOG

Verslag omgevingsdialoog: Schransmansdreef 8, Den Hout NB
Datum
: December 2019
Betreft buren
: Schransmansdreef 8, 4911 AK Den Hout
Initiatiefnemer : M.C.C. Kuijpers
_____________________________________________________________________

1. Planomschrijving
Binnen de gemeente Oosterhout is aan de Schransmansdreef 8 te Den Hout een pluimveebedrijf
gelegen. De initiatiefnemer is voornemens om drie bestaande stallen te moderniseren en twee nieuwe
stallen te bouwen.

2. Omgevingsdialoog
Om direct omwonenden in een vroegtijdig stadium te informeren over het initiatief, heeft de
initiatiefnemer hen persoonlijk geïnformeerd over de plannen. Door de direct omwonenden in een
vroegtijdig stadium bij het initiatief te betrekken, kan draagvlak worden gecreëerd en kunnen
eventuele suggesties van omwonenden bij de verdere planvorming worden betrokken.

3. Beïnvloedingsgebied
Het initiatief heeft betrekking op de locatie Schransmansdreef 8. Volgens de Richtlijn
omgevingsdialoog bij aanvragen omgevingsvergunningen en principeverzoeken van de Gemeente
Oosterhout dienen onderstaande eigenaren en gebruikers bij de omgevingsdialoog te worden
betrokken:
a) De eigenaren en gebruikers (zoals huurders of pachters) van alle aangrenzende percelen.
b) Alle eigenaren en gebruikers van locaties die zicht hebben op de gewenste ontwikkeling.
c) Alle eigenaren en gebruikers van locaties die vallen binnen de indicatieve hinderafstanden, die de
VNG-brochure Bedrijven en Milieuzonering koppelt aan het voorgenomen gebruik.
Volgens de Richtafstandenlijst Tabel 1 van de VNG Handreiking Bedrijven en milieuzonering
dient bij vleeskuikens de grootste afstand voor een omgevingsdialoog 200 meter te bedragen.

Om aan bovenstaande eisen tegemoet te komen is het gebied op de volgende pagina aangemerkt als
beïnvloedingsgebied.

Afbeelding 1 – Gebiedsdialoog groen is het plangebied; geel zijn de benaderde buren

4. Vorm
De initiatiefnemer heeft alle omwonenden in week 51 van 2019 binnen het beïnvloedingsgebied
persoonlijk bezocht en heeft aan de hand van de plattegrondtekening een inhoudelijke toelichting
gegeven op het initiatief.

5. Resultaten
Houteindsestraat 16
Bewoners hebben geen opmerkingen bij de plannen. Bewoners wensen de initiatiefnemers veel
succes met de realisatie.
Houteindsestraat 21
Bewoners vinden het belangrijk dat bij de uitbreiding rekening wordt gehouden met de
landschappelijke inpassing. Ze wensen daarbij dat meer groen en diverse boom- en plantensoorten
worden toegepast. Na aanleiding van de dialoog heeft de initiatiefnemer het landschappelijk
inpassingsplan aangepast. Er is gezorgd voor meer diversiteit in boom- en plantensoorten en het
aantal bomen en planten is verhoogd.
Bewoners wensen de initiatiefnemer veel succes met de realisatie van de plannen.

Eindsepad 21
Bewoners hebben geen opmerkingen bij de plannen. Bewoners wensen de initiatiefnemer veel
succes met de realisatie.
Houteindsestraat 17
Bewoonster geeft aan de poel/hemelwateropvang het liefst niet te dicht bij haar woning te willen
hebben i.v.m. het aantrekken van ongedierte. Naar aanleiding van de dialoog hebben de
initiatiefnemer de inpassing aangepast waarbij de poel/hemelwateropvang verder van deze woning is
ingepast.
Bewoonster wenst de initiatiefnemer veel succes met de realisatie van de plannen.
Schransmansdreef 7
Bewoners geven aan de poel/hemelwateropvang het liefst niet te dicht bij hun woning te willen
hebben i.v.m. het aantrekken van ongedierte. Naar aanleiding van de dialoog hebben de
initiatiefnemer de inpassing aangepast waarbij de poel/hemelwateropvang verder van deze woning is
ingepast.
Bewoners wensen de initiatiefnemer veel succes met de realisatie van de plannen.
Houteindsestraat 19
Bewoners hebben geen opmerkingen bij de plannen. Bewoners wensen de initiatiefnemer veel
succes met de realisatie.
Houteindsestraat 23A
Bewoners hebben geen opmerkingen bij de plannen. Bewoners wensen de initiatiefnemer veel
succes met de realisatie.
Houteindsestraat 23
Bewoonster heeft geen opmerkingen bij de plannen. Bewoners wensen de initiatiefnemer veel
succes met de realisatie.
Schransmansdreef 2
Bewoners hebben geen opmerkingen bij de plannen. Bewoners wensen de initiatiefnemer veel
succes met de realisatie.

6. Conclusie
Tijdens de persoonlijke benadering zijn enkele wensen geuit over de landschappelijke inpassing en
de ligging van de hemelwateropslag. Initiatiefnemer heeft op basis van deze wensen het plan
bijgesteld. Alle buren hebben de initiatiefnemer succes gewenst met de ontwikkeling van het bedrijf.
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ADVIES AAB

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Oosterhout
t.a.v. dhr. M. Kap
Planjurist

(verzonden per e-mail)

Uw kenmerk

Ons nummer

Datum

e-mail, M. Kap

BA 9554

16 april 2020

Behandeld door

Onderwerp

Bijlage

H. Gerlings/TS

Geacht College,
Naar aanleiding van uw schrijven van 5 maart 2020, inzake het verzoek van mevrouw M. Kuijpers, Schransmansdreef 8 in Den Hout, delen wij u het volgende mede.
Op basis van met de mevrouw M. Kuijpers (27 jaar) en de heer P. Verhoef (28 jaar) gevoerd overleg, de door
uw gemeente toegezonden stukken en nader onderzoek komt de Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen
tot de volgende bevindingen.
Bedrijfsbeschrijving
Mevrouw M. Kuijpers heeft enkele jaren geleden het ouderlijk agrarisch bedrijf aan de Schransmansdreef 8 te
Den Hout overgenomen. De werkzaamheden op het ouderlijk bedrijf worden in belangrijke mate door de ouders
(moeder 65 jaar en vader 70 jaar) uitgevoerd. Mevrouw M. Kuijpers is werkzaam als onderwijskundige. Haar
partner, P. Verhoef, is werkzaam als vertegenwoordiger in oogst- en sorteerlijnen voor de tuinbouw.

BA 9554
Blad 2

Het ouderlijk bedrijf betreft een agrarisch bedrijf met pluimvee en enig grondgebruik. De bedrijfsbebouwing
omvat een bedrijfswoning en drie pluimveestallen, waarvan twee stallen dateren uit de jaren tachtig en de derde
stal in 2001 is gebouwd. De drie stallen hebben vergelijkbare afmetingen, namelijk 15 x 65 meter voor het
stalgedeelte en aan de voorzijde daarvan een voorruimte voor berging/opslag en voor technische apparatuur
annex voerinstallatie.
Op het bedrijf worden circa 45.000 vleeskuikens gehouden volgens het GNK (Goed Nest Kip)-concept
(voorheen: kip van morgen) van slachterij Plukon. Op grond van de voorwaarden van het GNK-concept kunnen
15,5 dieren worden gehouden en is maximaal 38 kg aan diergewicht per vierkante meter toegestaan. Op die
wijze kunnen de dieren in 7 weken worden afgemest.
Bij het bedrijf behoort 17 ha cultuurgrond die hoofdzakelijk in gebruik is voor de teelt van korrelmaïs. Het
bedrijf mengt een klein aandeel ccm bij in het mengvoer voor de vleeskuikens, waartoe aan de voorzijde van de
stallen een sleufsilo aanwezig is. De geproduceerde mest wordt, behoudens enig gebruik op de eigen cultuurgrond, vrijwel volledig afgezet naar de mestverbrandingscentrale te Moerdijk.
Verzoek
Het verzoek omvat de uitbreiding van het bedrijf met twee stallen van 25.40 x 95 meter. Uitgegaan wordt van
42.500 vleeskuikens per stal, hetgeen overeenkomt met een bezetting van 18 dieren per vierkante meter. In deze
toekomstige bedrijfsopzet zal P. Verhoef volledig op het bedrijf werkzaam worden.
De nieuwbouwstallen worden uitgevoerd met warmtewisselaars en buizenverwarming ter beperking van de
ammoniakemissie. De nieuwbouwstallen en de bestaande stallen zullen worden uitgevoerd met een ionisatiesysteem waarmee de emissie aan fijnstof met 49% kan worden verminderd. In samenhang met deze nieuwbouw
worden ook de bestaande stallen gerenoveerd en aangepast. Deze aanpassingen betreffen onder andere de
vervanging van de huidige gasheaters door buizenverwarming, de aanpassing van de inlaatventielen, het creëren
van een lichtstraat en de vernieuwing van computer/-regelapparatuur.
De bestaande stallen zijn uitgevoerd met een combinatie van lengte- en nokventilatie. Bij twee van deze stallen
komt de lengteventilatie te vervallen en wordt deze vervangen door volledige nokventilatie. Op die manier kan
een grotere afstand tot een burgerbewoning worden gerealiseerd en kan worden voorkomen dat de geurbelasting
hierop toeneemt.
De voorgestelde bezetting van 18 vleeskuikens per vierkante meter komt overeen met de maximale dierbezetting die is toegestaan om met de nieuwbouwstal deel te kunnen nemen aan de Maatlat Duurzame Veehouderij
(MDV). De MDV is een fiscale stimuleringsmaatregel om de bouw van stallen te stimuleren die aan hogere
standaarden voldoen dan strikt aan de wettelijke eisen. Bij het voldoen aan de MDV-regeling kan gebruik
worden gemaakt van de MIA (milieu investeringsaftrek) en van de VAMIL (vrije afschrijving milieu investeringen). Vanwege de fiscale voordelen hiervan wordt het grote merendeel van dergelijke nieuwbouwstallen in
de pluimveehouderij onder de MDV-regeling gebracht.
De aangevraagde bezetting van 18 vleeskuikens per vierkante meter resulteert in een totaal te vergunnen aantal
dieren van 137.000. Bij voortzetting van de huidige deelname van het concept van de GNK-kip zullen circa
118.000 vleeskuikens kunnen worden gehouden op het bedrijf. P. Verhoef gaf aan de het hogere aantal dieren
op de vergunning enerzijds mogelijkheden biedt om, indien dit economisch aantrekkelijker is, terug te schakelen
naar traditionele vleeskuikens, en anderzijds dat dit hogere aantal dieren op de vergunning wellicht mogelijkheden biedt naar de toekomst.
In de toekomstige bedrijfsopzet kent het bedrijf een hogere graad van automatisering dan momenteel het geval
is. Zo komt de handmatige bediening van de inlaatkleppen te vervallen. Ook vindt een verkenning plaats naar de
mogelijkheden van meer uitvoerige alarmeringssystemen en van het uitvoeren van de alarmering middels twee
separate verbindingen om daarmee storingen aan de alarmering te ondervangen. Het bedrijf beschikte reeds over
een noodstroomaggregaat.

BA 9554
Blad 3

Advies
Op basis van de voorgaande bevindingen komt de Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen tot de
volgende conclusie. Het ingediende verzoek betreft de uitbreiding van het agrarisch bedrijf aan de Schransmansdreef 8 te Den Horst, waartoe wijziging van de vorm en uitbreiding van het bouwvlak wordt verzocht.
Door uw gemeente wordt voorgelegd of deze ontwikkeling noodzakelijk is uit het oogpunt van doelmatige
bedrijfsvoering en-of /ontwikkeling.
Ontwikkeling vleeskuikenhouderij
Over het afgelopen decennium is het aantal bedrijven dat vleeskuikens houdt volgens een concept dat is gebaseerd op meer dierenwelzijn fors toegenomen. Van de ruim 600 vleeskuikenbedrijven in Nederland richt naar
schatting inmiddels meer dan een derde zich op de productie van pluimveevlees op basis van concepten waarin
hogere eisen worden gesteld aan dierenwelzijn. Ongeveer een derde van de vleeskuikens in Nederland is van
een trager groeiend ras en betreft dieren die in een lagere dan de maximaal toegestane bezetting worden gehouden. Binnen dit segment is er een veelheid aan concepten waarbij wordt ingespeeld op hogere duurzaamheidseisen zoals de GNK-kippen. Het één ster vlees volgens het Beter Leven Keurmerk van de Dierenbescherming is
in dit segment een prominente speler.
Vanuit langere termijnperspectief blijkt dat er ruimte is voor groei van concepten die zijn gebaseerd op vleeskuikens met een plus. Bij de omschakeling naar conceptkuikens wordt het uitgangspunt gehanteerd dat het
rendement per vierkante meter staloppervlak min of meer gelijk blijft. Om die reden worden bij concepten de
gebouw- en overheadkosten over een kleiner aantal dieren verrekend.
Schaalgrootte vleeskuikenhouderij
De schaalgrootte in de vleeskuikenhouderij is in de afgelopen decennia toegenomen. Uit de gegevens van het
Productschap voor Pluimvee en Eieren blijkt dat, bij een totaal aantal van 625 vleeskuikenbedrijven, het
gemiddeld aantal vleeskuikens per bedrijf in 2017 77.000 dieren betrof. Hiermee is het aantal vleeskuikens per
bedrijf vanaf 1995 meer dan verdubbeld. In de Kwantitatieve Informatie Veehouderij (KWIN) wordt er vanuit
gegaan dat een volwaardige arbeidskracht circa 90.000 vleeskuikens per ronde kan verzorgen.
Met de huidige bedrijfsomvang van circa 45.000 vleeskuikens bevindt het bedrijf zich in de vleeskuikenhouderij
qua omvang onder het gemiddelde.
De trend naar schaalvergroting komt voort vanuit de bedrijfseconomische benefits die ontleend kunnen worden
aan een groter aantal kuikens per bedrijf. Geconstateerd wordt dat bij een relatief kleiner aantal kuikens per
bedrijf het steeds moeilijker wordt om rendement en investeringsruimte te genereren. Daarnaast biedt een
grotere bedrijfsomvang meer mogelijkheden om te investeren in moderne technieken en zal een groter aantal
kuikens per bedrijf de toekomstbestendigheid en de continuïteit van het bedrijf als gespecialiseerd vleeskuikenbedrijf ten goede komen.
Naast schaalvergroting is er de trend om een meerwaarde per kuiken te realiseren middels de deelname aan
marktconcepten. Op die wijze kan een hogere opbrengstprijs en een hogere marge per dier/kg vlees worden
gerealiseerd waardoor met een lager aantal kuikens tot een rendabele bedrijfsexploitatie kan worden gekomen.
Plan
In het voorliggende uitbreidingsplan wordt tevens rekening gehouden met aspecten van duurzaamheid.
De Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) is ingesteld om de verduurzaming van de veehouderij te stimuleren.
De Maatlat gaat in op een breed scala aan aspecten die relevant zijn voor de algehele verduurzaming van de
bedrijfsvoering, en de monitoring van de MDV vindt plaats door een onafhankelijke gecertificeerde controle
organisatie.
Naast de deelname aan de MDV-regeling betreft de verduurzaming op het bedrijf de uitvoering van de stallen
met de vrij nieuwe ionisatietechniek ter beperking van de emissie aan fijnstof. De toepassing van een modern
stalsysteem ter beperking van de ammoniakemissie resulteert erin dat op bedrijfsniveau bij een uitbreiding van
het aantal vleeskuikens de emissie aan ammoniak licht daalt.

BA 9554
Blad 4

Conclusie
Ten aanzien van de bedrijfseconomische noodzaak van uitbreiding constateert de Adviescommissie Agrarische
Bouwaanvragen dat de voorgestelde uitbreiding en renovatie leidt tot een modern bedrijf waarvan de continuïteit op langere termijn is gewaarborgd.
De Agrarische Adviescommissie is van oordeel dat de ontwikkeling van het bedrijf aan de Schransmansdreef 8
noodzakelijk is uit het oogpunt van doelmatige agrarische bedrijfsvoering.
Graag ontvangen wij een kopie van het schrijven van de gemeente, waarin de genomen beslissing aan de
aanvrager wordt medegedeeld.

Hoogachtend,
ADVIESCOMMISSIE AGRARISCHE
BOUWAANVRAGEN

H. Gerlings
secretaris

1 Bijlage 7
2
•

AERIUSBEREKENING

Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.
De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).
Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Berekening Referentie en Beoogd
Kenmerken
Samenvatting emissies
Depositieresultaten
Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.
Rd2RBFunVT7P (31 maart 2020)
pagina 1/26

Resultaten

Contact

Activiteit

Rechtspersoon

Inrichtingslocatie

M.C.C. Kuijpers

Schransmansdreef 8, 4911 AK Den Hout

Omschrijving

AERIUS kenmerk

Pluimveehouderij

Rd2RBFunVT7P

Datum berekening

Rekenjaar

Rekenconfiguratie

31 maart 2020, 11:40

2020

Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie

Resultaten
Hectare met
hoogste verschil
(mol/ha/j)

Toelichting

Resultaten

Situatie 1

Situatie 2

Verschil

NOx

133,56 kg/j

133,82 kg/j

< 1 kg/j

NH3

1.851,51 kg/j

1.654,81 kg/j

-196,69 kg/j

Natuurgebied

Verschil

Kampina & Oisterwijkse Vennen

0,00

-

Referentie
Beoogd
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Resultaten

Locatie
Referentie

Emissie
Referentie

Resultaten

Bron
Sector

Referentie
Beoogd

Emissie NH3

Emissie NOx

Stal B
Landbouw | Stalemissies

595,00 kg/j

-

Stal C
Landbouw | Stalemissies

595,00 kg/j

-

Stal D
Landbouw | Stalemissies

661,50 kg/j

-

Voer/Kadaver
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j

< 1 kg/j

Kuikens/mest
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j

< 1 kg/j

Auto's
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j

< 1 kg/j
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Resultaten

Bron
Sector

Bron 7
Mobiele werktuigen | Landbouw

Resultaten

Referentie
Beoogd

Emissie NH3

Emissie NOx

-

133,41 kg/j
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Resultaten

Locatie
Beoogd

Emissie
Beoogd

Bron
Sector

Emissie NH3

Emissie NOx

Stal B
Landbouw | Stalemissies

204,00 kg/j

-

Stal C
Landbouw | Stalemissies

204,00 kg/j

-

Stal D
Landbouw | Stalemissies

226,80 kg/j

-

Stal E
Landbouw | Stalemissies

510,00 kg/j

-

Stal F
Landbouw | Stalemissies

510,00 kg/j

-

< 1 kg/j

< 1 kg/j

Voer/kadaver
Wegverkeer | Buitenwegen

Resultaten

Referentie
Beoogd
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Resultaten

Bron
Sector

Emissie NH3

Emissie NOx

Kuikens/mest
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j

< 1 kg/j

Auto's
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j

< 1 kg/j

-

133,41 kg/j

Bron 9
Mobiele werktuigen | Landbouw

Resultaten

Referentie
Beoogd
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Resultaten

Resultaten
stikstof
gevoelige
Natura 2000
gebieden

Natuurgebied

Hectare met hoogste verschil
Situatie 1
Situatie 2
Verschil

Kampina & Oisterwijkse Vennen

0,03

0,03

0,00

Lingegebied & Diefdijk-Zuid

0,02

0,02

0,00

Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek

0,03

0,03

0,00

Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen

0,04

0,04

0,00

Brabantse Wal

0,01

0,01

0,00

Kempenland-West

0,01

0,01

0,00

Rijntakken

0,02

0,02

0,00

Regte Heide & Riels Laag

0,04

0,04

0,00

Krammer-Volkerak

0,01

0,01

0,00

Sint Jansberg

0,01

0,01

0,00

Veluwe

0,01

0,01

0,00

Oosterschelde

0,00

0,01

0,00

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck

0,01

0,01

0,00

Meijendel & Berkheide

0,00

0,01

0,00

Solleveld & Kapittelduinen

0,01

0,01

0,00

Maasduinen

0,01

0,01

0,00

Naardermeer

0,01

0,01

0,00

Oeffelter Meent

0,01

0,01

0,00

Oostelijke Vechtplassen

0,01

0,01

0,00

Kennemerland-Zuid

0,00

0,01

0,00

Verschil op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

(mol/ha/j)

Resultaten

Referentie
Beoogd

-0,00

-0,00
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Resultaten

Natuurgebied

Resultaten

Hectare met hoogste verschil
Situatie 1
Situatie 2
Verschil

Westerschelde & Saeftinghe

0,01

0,01

0,00

Strabrechtse Heide & Beuven

0,01

0,01

0,00

Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux

0,01

0,01

0,00

Westduinpark & Wapendal

0,01

0,01

0,00

Landgoederen Brummen

0,01

0,01

0,00

Weerter- en Budelerbergen & Ringselven

0,01

0,01

0,00

Grevelingen

0,01

0,01

0,00

Botshol

0,01

0,01

0,00

Deurnsche Peel & Mariapeel

0,01

0,01

0,00

De Bruuk

0,01

0,01

0,00

Voornes Duin

0,01

0,01

0,00

Duinen Goeree & Kwade Hoek

0,01

0,01

0,00

Coepelduynen

0,01

0,00

0,00

Noordhollands Duinreservaat

0,01

0,00

0,00

Boschhuizerbergen

0,01

0,01

0,00

Groote Peel

0,01

0,01

0,00

Binnenveld

0,01

0,01

0,00

Zeldersche Driessen

0,01

0,01

0,00

Kop van Schouwen

0,01

0,01

0,00

Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske

0,01

0,00

0,00

Referentie
Beoogd

Verschil op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

-0,00
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Resultaten

Natuurgebied

Yerseke en Kapelse Moer

0,01

0,00

0,00

Manteling van Walcheren

0,01

0,00

0,00

Polder Westzaan

0,01

0,00

0,00

Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem

0,04

0,04

0,00

Uiterwaarden Lek

0,02

0,02

0,00

Kolland & Overlangbroek

0,01

0,01

0,00

Zouweboezem

0,02

0,02

0,00

Biesbosch

0,05

0,04

0,00

Langstraat

0,06

0,06

- 0,01

Ulvenhoutse Bos

0,09

0,08

- 0,01

*

Resultaten

Hectare met hoogste verschil
Situatie 1
Situatie 2
Verschil

Verschil op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

-0,01

Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

Referentie
Beoogd
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Resultaten

Resultaten
per
habitattype

Kampina & Oisterwijkse Vennen
Habitattype

(mol/ha/j)
voor de 10
stikstofgevoelige
Natura 2000gebieden met het
hoogste resultaat

Resultaten

Hectare met hoogste verschil
Situatie 1
Situatie 2
Verschil

H3110 Zeer zwakgebufferde vennen

0,03

0,03

0,00

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)

0,02

0,02

0,00

H4030 Droge heiden

0,02

0,02

0,00

L4030 Droge heiden

0,02

0,02

0,00

Lg09 Droog struisgrasland

0,02

0,02

0,00

Lg03 Zwakgebufferde sloot

0,02

0,02

0,00

H3160 Zure vennen

0,03

0,03

0,00

ZGH3160 Zure vennen

0,03

0,03

0,00

H3130 Zwakgebufferde vennen

0,03

0,03

0,00

H9190 Oude eikenbossen

0,02

0,02

0,00

H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen

0,02

0,02

0,00

H2310 Stuifzandheiden met struikhei

0,02

0,02

0,00

Lg02 Geïsoleerde meander en petgat

0,02

0,02

0,00

L4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)

0,02

0,02

0,00

Lg04 Zuur ven

0,02

0,03

0,00

H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)

0,02

0,02

0,00

H7210 Galigaanmoerassen

0,02

0,02

0,00

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst

0,02

0,02

0,00

H91E0C Vochtige alluviale bossen
(beekbegeleidende bossen)

0,02

0,02

0,00

Referentie
Beoogd

Verschil op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*
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Resultaten

Kampina & Oisterwijkse Vennen
Habitattype

Hectare met hoogste verschil
Situatie 1
Situatie 2
Verschil

H91D0 Hoogveenbossen

0,02

0,02

0,00

H2330 Zandverstuivingen

0,02

0,02

0,00

H6410 Blauwgraslanden

0,02

0,02

0,00

Verschil op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Lingegebied & Diefdijk-Zuid
Habitattype

Resultaten

Hectare met hoogste verschil
Situatie 1
Situatie 2
Verschil

ZGH6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden
(glanshaver)

0,02

0,02

0,00

H91E0B Vochtige alluviale bossen (esseniepenbossen)

0,03

0,03

0,00

H9999:70 Habitattype onbekend/onzeker KDW op
basis meest kritische relevante type (H7230).

0,03

0,03

0,00

H91E0C Vochtige alluviale bossen
(beekbegeleidende bossen)

0,04

0,04

0,00

H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden
(grote vossenstaart)

0,04

0,04

0,00

H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden
(glanshaver)

0,03

0,03

0,00

H7230 Kalkmoerassen

0,03

0,03

0,00

ZGH6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden
(grote vossenstaart)

0,03

0,03

0,00

H3150baz Meren met krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen

0,04

0,04

0,00

Referentie
Beoogd

Verschil op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*
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Resultaten

Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek
Habitattype

Resultaten

Hectare met hoogste verschil
Situatie 1
Situatie 2
Verschil

H6410 Blauwgraslanden

0,03

0,03

0,00

H3140hz Kranswierwateren, op hogere
zandgronden

0,04

0,04

0,00

Lg03 Zwakgebufferde sloot

0,04

0,04

0,00

H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden
(glanshaver)

0,02

0,02

0,00

H6230 Heischrale graslanden

0,03

0,03

0,00

H6230dka Heischrale graslanden, droog kalkarm

0,03

0,03

0,00

H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)

0,02

0,02

0,00

H3150baz Meren met krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen

0,02

0,02

0,00

Lg06 Dotterbloemgrasland van beekdalen

0,02

0,02

0,00

Lg02 Geïsoleerde meander en petgat

0,02

0,02

0,00

Referentie
Beoogd

Verschil op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*
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Resultaten

Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen
Habitattype

Resultaten

Hectare met hoogste verschil
Situatie 1
Situatie 2
Verschil

H2330 Zandverstuivingen

0,04

0,04

0,00

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst

0,03

0,03

0,00

H91E0C Vochtige alluviale bossen
(beekbegeleidende bossen)

0,03

0,03

0,00

H9190 Oude eikenbossen

0,03

0,03

0,00

H2310 Stuifzandheiden met struikhei

0,04

0,04

0,00

H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere
zandgronden)

0,03

0,03

0,00

H3130 Zwakgebufferde vennen

0,03

0,03

0,00

H4030 Droge heiden

0,05

0,05

0,00

H6410 Blauwgraslanden

0,04

0,04

0,00

Referentie
Beoogd

Verschil op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*
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Resultaten

Brabantse Wal
Habitattype

Resultaten

Hectare met hoogste verschil
Situatie 1
Situatie 2
Verschil

H2310 Stuifzandheiden met struikhei

0,01

0,01

0,00

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)

0,01

0,01

0,00

H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen

0,01

0,01

0,00

L4030 Droge heiden

0,01

0,01

0,00

Lg09 Droog struisgrasland

0,01

0,01

0,00

Lg04 Zuur ven

0,01

0,01

0,00

H3130 Zwakgebufferde vennen

0,01

0,01

0,00

Lg13 Bos van arme zandgronden

0,01

0,01

0,00

H4030 Droge heiden

0,01

0,01

0,00

Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden

0,01

0,01

0,00

H3160 Zure vennen

0,01

0,01

0,00

H2330 Zandverstuivingen

0,01

0,01

0,00

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst

0,02

0,02

0,00

Referentie
Beoogd

Verschil op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*
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Resultaten

Kempenland-West
Habitattype

Resultaten

Hectare met hoogste verschil
Situatie 1
Situatie 2
Verschil

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)

0,01

0,01

0,00

H3160 Zure vennen

0,01

0,01

0,00

H4030 Droge heiden

0,01

0,01

0,00

H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen

0,01

0,01

0,00

H91D0 Hoogveenbossen

0,01

0,01

0,00

H3130 Zwakgebufferde vennen

0,01

0,01

0,00

Lg03 Zwakgebufferde sloot

0,02

0,02

0,00

H2310 Stuifzandheiden met struikhei

0,01

0,01

0,00

H91E0C Vochtige alluviale bossen
(beekbegeleidende bossen)

0,02

0,02

0,00

ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)

0,01

0,01

0,00

ZGH3160 Zure vennen

0,02

0,02

0,00

ZGH4030 Droge heiden

0,02

0,02

0,00

H6410 Blauwgraslanden

0,01

0,01

0,00

H9190 Oude eikenbossen

0,01

0,01

0,00

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst

0,01

0,01

0,00

ZGH91E0C Vochtige alluviale bossen
(beekbegeleidende bossen)

0,01

0,01

0,00

H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere
zandgronden)

0,02

0,02

0,00

L3130 Zwakgebufferde vennen

0,04

0,04

0,00

Referentie
Beoogd

Verschil op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*
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Resultaten

Rijntakken
Habitattype

Resultaten

Hectare met hoogste verschil
Situatie 1
Situatie 2
Verschil

ZGLg11 Kamgrasweide & Bloemrijk
weidevogelgrasland van het rivieren- en
zeekleigebied

0,02

0,02

0,00

Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland

0,02

0,02

0,00

ZGLg08 Nat, matig voedselrijk grasland

0,03

0,03

0,00

Lg02 Geïsoleerde meander en petgat

0,02

0,02

0,00

Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk
weidevogelgrasland van het rivieren- en
zeekleigebied

0,03

0,03

0,00

H3150baz Meren met krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen

0,01

0,01

0,00

ZGLg02 Geïsoleerde meander en petgat

0,01

0,01

0,00

H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden
(glanshaver)

0,02

0,02

0,00

ZGLg07 Dotterbloemgrasland van veen en klei

0,01

0,01

0,00

H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)

0,01

0,01

0,00

H91F0 Droge hardhoutooibossen

0,01

0,01

0,00

H6120 Stroomdalgraslanden

0,01

0,01

0,00

Lg07 Dotterbloemgrasland van veen en klei

0,01

0,01

0,00

H91E0C Vochtige alluviale bossen
(beekbegeleidende bossen)

0,01

0,01

0,00

H91E0B Vochtige alluviale bossen (esseniepenbossen)

0,01

0,01

0,00

Referentie
Beoogd

Verschil op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Rd2RBFunVT7P (31 maart 2020)
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Resultaten

Rijntakken
Habitattype

Hectare met hoogste verschil
Situatie 1
Situatie 2
Verschil

ZGH91E0B Vochtige alluviale bossen (esseniepenbossen)

0,01

0,01

0,00

ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen

0,01

0,01

0,00

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst

0,01

0,01

0,00

Verschil op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Regte Heide & Riels Laag
Habitattype

Resultaten

Hectare met hoogste verschil
Situatie 1
Situatie 2
Verschil

H4030 Droge heiden

0,04

0,04

0,00

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)

0,03

0,03

0,00

H3130 Zwakgebufferde vennen

0,03

0,03

0,00

H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen

0,03

0,03

0,00

H6410 Blauwgraslanden

0,03

0,03

0,00

H91E0C Vochtige alluviale bossen
(beekbegeleidende bossen)

0,03

0,03

0,00

H3160 Zure vennen

0,04

0,04

0,00

H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)

0,02

0,02

0,00

Referentie
Beoogd

Verschil op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Rd2RBFunVT7P (31 maart 2020)
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Resultaten

Krammer-Volkerak
Habitattype

Hectare met hoogste verschil
Situatie 1
Situatie 2
Verschil

Verschil op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden
(glanshaver)

0,01

0,01

0,00

H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)

0,01

0,01

0,00

-0,00

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)

0,00

0,01

0,00

-0,00

H2160 Duindoornstruwelen

0,01

0,01

0,00

-0,00

H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)

0,01

0,01

0,00

-0,00

H2170 Kruipwilgstruwelen

0,00

0,01

0,00

Sint Jansberg
Habitattype

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst

0,01

0,01

0,00

H91D0 Hoogveenbossen

0,01

0,01

0,00

L91E0C Vochtige alluviale bossen
(beekbegeleidende bossen)

0,01

0,01

0,00

H7210 Galigaanmoerassen

0,01

0,01

0,00

H91E0C Vochtige alluviale bossen
(beekbegeleidende bossen)

0,01

0,01

0,00

Lg05 Grote-zeggenmoeras

0,01

0,01

0,00

*

Resultaten

Hectare met hoogste verschil
Situatie 1
Situatie 2
Verschil

Verschil op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

Referentie
Beoogd

Rd2RBFunVT7P (31 maart 2020)
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Resultaten

Emissie
(per bron)

Naam
Locatie (X,Y)

Referentie

Uitstoothoogte
Temperatuur emissie
Uittreeddiameter
Uittreedrichting
Uittreedsnelheid
NH3

Dier

RAV code

Omschrijving

E 5.10

stal met verwarmingssysteem met
warmteheaters en ventilatoren
(Kippen; vleeskuikens) (BWL 2009.14)

Aantal Stof
dieren

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Temperatuur emissie
Uittreeddiameter
Uittreedrichting
Uittreedsnelheid
NH3

Dier

Resultaten

RAV code

Omschrijving

E 5.10

stal met verwarmingssysteem met
warmteheaters en ventilatoren
(Kippen; vleeskuikens) (BWL 2009.14)

Referentie
Beoogd

Stal B
113626, 407627
3,2 m
11,85 °C
1,4 m
Horizontaal geforceerd
0,4 m/s
595,00 kg/j

17.000 NH3

Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

0,035

595,00 kg/j

Stal C
113623, 407605
3,2 m
11,85 °C
1,3 m
Horizontaal geforceerd
0,4 m/s
595,00 kg/j
Aantal Stof
dieren

17.000 NH3

Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

0,035

595,00 kg/j
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Resultaten

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Temperatuur emissie
Uittreeddiameter
Uittreedrichting
Uittreedsnelheid
NH3

Dier

RAV code

Omschrijving

E 5.10

stal met verwarmingssysteem met
warmteheaters en ventilatoren
(Kippen; vleeskuikens) (BWL 2009.14)

Aantal Stof
dieren

Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Soort

Voertuig

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Soort

Voertuig

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

Referentie
Beoogd

Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

0,035

661,50 kg/j

18.900 NH3

Voer/Kadaver
113545, 407607
< 1 kg/j
< 1 kg/j

Aantal voertuigen Stof

Naam

Resultaten

Stal D
113619, 407581
3,8 m
11,85 °C
1,1 m
Horizontaal geforceerd
0,4 m/s
661,50 kg/j

Emissie

154,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Kuikens/mest
113630, 407626
< 1 kg/j
< 1 kg/j

Aantal voertuigen Stof

196,0 / jaar NOx
NH3

Emissie

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Rd2RBFunVT7P (31 maart 2020)
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Resultaten

Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Aantal voertuigen Stof

Locatie (X,Y)
NOx

Resultaten

Omschrijving

STAGE I, 75 – 130
kW, bouwjaar
1999/01, Cat. B

Mobiele werktuigen

Referentie
Beoogd

Emissie

10,0 / etmaal NOx
NH3

Naam

Voertuig

Auto's
113536, 407617
< 1 kg/j
< 1 kg/j

Brandstof
verbruik
(l/j)

5.000

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Bron 7
113589, 407608
133,41 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

Warmte Stof
inhoud
(MW)

NOx

Emissie

133,41 kg/j
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Resultaten

Emissie
(per bron)

Naam
Locatie (X,Y)

Beoogd

Uitstoothoogte
Temperatuur emissie
Uittreeddiameter
Uittreedrichting
Uittreedsnelheid
NH3

Dier

RAV code

Omschrijving

E 5.15

Stal met buizenverwarming (Kippen;
vleeskuikens) (BWL 2017.01)

Aantal Stof
dieren

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Temperatuur emissie
Uittreeddiameter
Uittreedrichting
Uittreedsnelheid
NH3

Dier

Resultaten

RAV code

Omschrijving

E 5.15

Stal met buizenverwarming (Kippen;
vleeskuikens) (BWL 2017.01)

Referentie
Beoogd

Stal B
113595, 407619
4,8 m
11,85 °C
0,8 m
Verticaal geforceerd
8,5 m/s
204,00 kg/j

17.000 NH3

Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

0,012

204,00 kg/j

Stal C
113601, 407599
4,8 m
11,85 °C
0,8 m
Horizontaal geforceerd
8,5 m/s
204,00 kg/j
Aantal Stof
dieren

17.000 NH3

Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

0,012

204,00 kg/j
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Resultaten

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Temperatuur emissie
Uittreeddiameter
Uittreedrichting
Uittreedsnelheid
NH3

Dier

RAV code

Omschrijving

E 5.15

Stal met buizenverwarming (Kippen;
vleeskuikens) (BWL 2017.01)

Aantal Stof
dieren

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Temperatuur emissie
Uittreeddiameter
Uittreedrichting
Uittreedsnelheid
NH3

Dier

Resultaten

RAV code

Omschrijving

E 5.15

Stal met buizenverwarming (Kippen;
vleeskuikens) (BWL 2017.01)

Referentie
Beoogd

Stal D
113615, 407581
3,8 m
11,85 °C
1,0 m
Verticaal geforceerd
0,4 m/s
226,80 kg/j

18.900 NH3

Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

0,012

226,80 kg/j

Stal E
113599, 407540
6,9 m
11,85 °C
0,8 m
Verticaal geforceerd
10,0 m/s
510,00 kg/j
Aantal Stof
dieren

42.500 NH3

Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

0,012

510,00 kg/j
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Resultaten

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Temperatuur emissie
Uittreeddiameter
Uittreedrichting
Uittreedsnelheid
NH3

Dier

RAV code

Omschrijving

E 5.15

Stal met buizenverwarming (Kippen;
vleeskuikens) (BWL 2017.01)

Aantal Stof
dieren

Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Soort

Voertuig

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Soort

Voertuig

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

Referentie
Beoogd

Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

0,012

510,00 kg/j

42.500 NH3

Voer/kadaver
113559, 407579
< 1 kg/j
< 1 kg/j

Aantal voertuigen Stof

Naam

Resultaten

Stal F
113606, 407515
6,9 m
11,85 °C
0,8 m
Verticaal geforceerd
10,0 m/s
510,00 kg/j

Emissie

182,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Kuikens/mest
113641, 407582
< 1 kg/j
< 1 kg/j

Aantal voertuigen Stof

462,0 / jaar NOx
NH3

Emissie

< 1 kg/j
< 1 kg/j
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Resultaten

Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Aantal voertuigen Stof

Locatie (X,Y)
NOx

Resultaten

Omschrijving

STAGE I, 75 – 130
kW, bouwjaar
1999/01, Cat. B

Mobiele werktuigen

Referentie
Beoogd

Emissie

10,0 / etmaal NOx
NH3

Naam

Voertuig

Auto's
113537, 407619
< 1 kg/j
< 1 kg/j

Brandstof
verbruik
(l/j)

5.000

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Bron 9
113607, 407577
133,41 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

Warmte Stof
inhoud
(MW)

NOx

Emissie

133,41 kg/j
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Resultaten

Disclaimer

Rekenbasis

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
AERIUS
versie 2019A_20200327_c5ea8671e4
versie 2019A_20200327_c5ea8671e4
Database
Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A

Resultaten

Referentie
Beoogd
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Gemeente Oosterhout
de heer Kap

Uw kenmerk
: Gewijzigd VO Schransmansdreef 8
Ons zaaknummer : DJ302489
Behandeld door : dhr P. van der Pluijm
076 564 1127

Onderwerp: wateradvies (gewijzigd) voorontwerp Wijzigingsplan Schransmandreef 8 te Den Hout van de
gemeente Oosterhout
Geachte heer Kap,

Op 27 mei 2020 heeft u een gewijzigd voorontwerp bestemmingsplan Wijzigingsplan Schransmandreef 8 te
Den Hout van de gemeente Oosterhout toegestuurd met het verzoek om een wateradvies uit te brengen
zoals bedoeld in artikel 3.1.1 lid 1 van het Besluit ruimtelijke ordening. Naar aanleiding van dit gewijzigd
voorontwerp bestemmingsplan hebben wij de volgende op- en aanmerkingen.

Inleiding
De reden van de wijziging van het voorontwerp zou zijn een aangepaste ligging van de retentievoorziening.
In de toelichting komen we echter andere aanpassingen tegen, waaronder een groter verhard oppervlak. Om
deze reden hebben we een volledige toets uitgevoerd, uitgaande van het nu voorliggend voorontwerp.
Toelichting
Paragraaf 4.8 water:
A-watergang.
We verzoeken in de waterparagraaf de voorwaarde op te nemen dat er ten aanzien van de a-watergang een
beschermingszone van toepassing is van 5 meter, welke vrij moet blijven van obstakels.
dempen van de b-watergang.
Voor de demping is (zoals aangegeven) volledige compensatie benodigd. Dit is gevonden door het verbreden
van het gedeelte van de b-watergang dat behouden blijft. Het is echter niet inzichtelijk in hoeverre er
voldoende ruimte is tussen het b-water en de reeds aanwezige bebouwing om voldoende compensatie te
kunnen realiseren.
We verzoeken dit alsnog te beoordelen en hier indien noodzakelijk een andere invulling aan te geven.
Daarnaast wordt door de demping een bestaande afvoer onderbroken. De demping mag niet leiden tot
wateroverlast voor bijvoorbeeld de aangrenzende perceeleigenaren. We vragen ons af in hoeverre er
afgestemd is met deze perceeleigenaren.
Opmerking:
Bij de noodzakelijke vergunningverlening tbv de demping zullen bovenstaande aspecten worden
meegenomen, waarbij een vergunning niet verleend kan worden indien er onvoldoende invulling aan is
gegeven.

Realisatie waterberging
In het eerdere ontwerp is een GHG waarde aangehouden van 60 cm beneden maaiveld.
De retentie was gepositioneerd in de noordoostelijke hoek. Volgens ons GEO-informatiesysteem varieert de
waarde voor de GHG in dat gebied tussen de 40 en 60 cm beneden maaiveld. Hier was gerekend met de
minst kritische waarde.
Volgens ons informatiesysteem varieert de GHG in de zuidwestelijke hoek tussen de 20-40 cm. Lokaal kan er
hier zelfs sprake zijn van kwelwater Als voor deze locatie ook de minst kritische waarde gehanteerd wordt,
kan maximaal gerekend worden met een GHG van 40 cm. Risico op overloop van de berging is daarbij niet
uit te sluiten. In de toelichting is sprake van een GHG van 1 meter beneden maaiveld. Deze waarde kunnen
we niet achterhalen. Aangetoond (door peilbuisgegevens) dient te worden dat deze 1 meter realistisch is,
waar wij niet van uitgaan.
Tenslotte is de minimale bergingseis van 60 mm gekoppeld aan een geknepen afvoer vanuit de retentie naar
het watersysteem, dan wel tijdige leegloop dmv infiltratie. Geen van beide opties is inzichtelijk gemaakt.
We verzoeken het retentie-aspect nogmaals goed te beoordelen en daarnaast een nader uitgewerkte
capaciteitsberekening aan de paragraaf toe te voegen.
Opmerking:
Een retentie in de zuidwesthoek is logisch vanwege het natuurlijk maaiveldverloop, echter zeer ongunstig
vanwege de beperkte bergingscapaciteit. De noordoostelijke hoek geeft meer mogelijkheden voor wat betref
bergingscapaciteit, waarbij er wel het aandachtspunt is dat het water deze berging ook daadwerkelijk kan
bereiken, hetgeen meer eisen stelt aan het afvoersysteem.
Wateradvies
In vervolg op bovenstaande opmerkingen zijn wij genoodzaakt vooralsnog negatief te adviseren in het kader
van de watertoets. De retentieopgave is onvoldoende uitgewerkt om te kunnen beoordelen in hoeverre er
hydrologisch neutraal ontwikkeld wordt. Het risico op wateroverlast is aanwezig.
Overige opmerkingen
Wij wijzen u erop dat er voor het uitvoeren van werkzaamheden in of rondom oppervlaktewaterlichamen of
waterkeringen en voor het onttrekken/infiltreren van grondwater, gebods- of verbodsbepalingen kunnen
gelden op basis van de Keur. Veelal is voor werkzaamheden die consequenties hebben voor de
waterhuishouding en het waterbeheer een vergunning van het waterschap benodigd. In sommige gevallen
kan een werkzaamheid onder een Algemene regel vallen, waardoor er onder voorwaarden sprake kan zijn
van een vrijstelling van de vergunningplicht. De Keur en de Algemene regels zijn onder andere te raadplegen
op de website van het waterschap (www.brabantsedelta.nl). Voor meer informatie hierover kunt u contact
opnemen met de afdeling vergunningen via telefoonnummer 076 564 13 45.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor nadere informatie kunt u contact
opnemen met de heer Peter van der Pluijm van het waterschap via telefoonnummer 076 564 1127.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Teammanager vergunningen

mr. B.P. de Jong
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Inleiding
In opdracht van mevr. Kuijpers is door Agrifirm NWE B.V. een m.e.r.-beoordelingsnotitie
opgesteld voor de wijzigingen van het pluimveebedrijf gelegen aan de Schransmansdreef
8 te Den Hout. Een m.e.r.-beoordeling is een toets van het bevoegd gezag om te
beoordelen of bij een te nemen besluit belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen
optreden. In deze notitie wordt het initiatief beoordeeld op de mogelijk nadelige effecten
voor het milieu.
Een m.e.r.-procedure is noodzakelijk als een besluit wordt genomen over een activiteit
waarbij belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen optreden. De vraag of door
voorgenomen activiteiten belangrijke nadelige milieugevolgen veroorzaakt kunnen
worden staat dan ook centraal bij het beoordelen of een m.e.r. moet worden uitgevoerd.
De Europese Unie heeft in de richtlijn m.e.r. reeds aangegeven bij welke activiteiten er
zeer waarschijnlijk sprake is van belangrijke nadelige milieugevolgen. Deze activiteiten
zijn door de Nederlandse regering overgenomen en verwerkt in onderdeel C van het
Besluit m.e.r. Voor deze activiteiten geldt direct een m.e.r.-plicht. Een m.e.r-plicht kan ook
gelden indien het een activiteit is in onderdeel D waarvan het besluit als een kaderstellend
plan moet worden gezien. In dit geval is dit niet van toepassing omdat de drempelwaarde
van 85.000 stuks mesthoenders niet wordt overschreden.
Ook zijn in het Besluit m.e.r. activiteiten aangewezen waarvoor het niet zeker is of er
belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen optreden. Deze zijn beschreven in onderdeel
D van het Besluit m.e.r. Om te bepalen of er bij deze activiteiten uit onderdeel D sprake
kan zijn van belangrijke nadelige milieugevolgen dient hiervoor per geval een m.e.r.beoordeling uitgevoerd te worden.
De aanvraag heeft betrekking op de uitbreiding van het houden van in totaal 137.900
vleeskuikens. Op grond van onderdeel D14 van het Besluit milieueffectrapportage 1994
is de inrichting in het geval waarin de activiteit betrekking heeft op het uitbreiden of
wijzigen van een installatie/stal met meer dan 40.000 vleeskuikens m.e.r.beoordelingsplichtig. In dit geval heeft de aanvraag betrekking op het wijzigen/uitbreiden
binnen de inrichting voor 85.000 vleeskuikens.
Omdat belangrijke nadelige milieugevolgen niet op voorhand kunnen worden uitgesloten,
is een m.e.r.- beoordeling vereist. Doel van deze notitie is de mogelijke milieueffecten in
beeld te brengen die kunnen leiden tot het opstellen van een milieueffectrapportage. In
de beoordelingsnotitie worden alle criteria die zijn opgenomen in Bijlage III bij de
Europese richtlijn onderzocht. In onderhavige notitie komen de volgende aspecten aan
de orde:
1. Kenmerken van het project.
2. Locatie van het project.
3. Kenmerken van het potentiële effect.
Doel van de beoordelingsnotitie is om de mogelijke significante milieugevolgen in beeld
te brengen die leiden tot het opstellen van een milieueffectrapport. Uiteindelijk zal uit deze
notitie blijken of voor onderhavige activiteit een milieueffectrapportage benodigd is.
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1. Kenmerken van het project
1.1

Omvang van het project

Vigerende situatie
Voor de locatie is op 11 april 2011 een vergunning in het kader van de Wet milieubeheer
verleend voor het houden van 52.900 vleeskuikens. Een overzicht van de dieraantallen
en stalsystemen in de vergunde situatie zijn in onderstaande tabel weergegeven. Voor
wat betreft de emissiefactoren behorende bij de stalsystemen wordt aangesloten bij de
meest recente Regeling ammoniak en veehouderij, Regeling geurhinder en veehouderij
en Regeling beoordeling luchtkwaliteit.
Stal Rav code

B

Aantal
dieren

NH3/ dier

ouE/ dier/s

Fijnstof
g/dier/jaar

NH3
totaal

ou E/s Totaal

Fijnstof
g/jaar

Vleeskuikens; stal met verw armingssysteem met
w armteheaters en ventilatoren (BWL 2009.14.V6)

17.000

0,035

0,33

22,0

595,0

5.610,0

374.000,0

Vleeskuikens; stal met verw armingssysteem met
w armteheaters en ventilatoren (BWL 2009.14.V6)

17.000

0,035

0,33

22,0

595,0

5.610,0

374.000,0

Vleeskuikens; stal met verw armingssysteem met
w armteheaters en ventilatoren (BWL 2009.14.V6)
Totaal

18.900

0,035

0,33

22,0

661,5

6.237,0

415.800,0

1.851,5

17.457,0

1.163.800,0

w as A
E 5.10

C

w as B

D

w as C

E 5.10

E 5.10

•

Om schrijving conform Rav

Figuur 1.1: diertabel vergunde situatie Schransmansdreef 8 d.d. 11 april 2011

In het verleden is voor de locatie een Hinderwetvergunning verleend d.d. 29 december
1992 en 2 december 1999. Deze vergunningen zijn opgenomen in onderstaande tabellen
omdat zij relevant zijn voor het bepalen van de referentiesituatie in het kader van de Wet
natuurbescherming. Ook hier is aangesloten bij de meest recente regelingen voor wat
betreft de emissiefactoren.
Rav code

B

w as A

C

w as B

D

w as C

E 5.100
E 5.100
E 5.100

Om schrijving conform Rav

Aantal
dieren

NH3/ dier

ouE/ dier/s

Fijnstof
g/dier/jaar

NH3
totaal

ouE/s Totaal

Fijnstof
g/jaar

Vleeskuikens; overige huisvestingssystemen

17.000

0,068

0,33

22,0

1.156,0

5.610,0

374.000,0

Vleeskuikens; overige huisvestingssystemen

17.000

0,068

0,33

22,0

1.156,0

5.610,0

374.000,0

Vleeskuikens; overige huisvestingssystemen

18.900

0,068

0,33

22,0

1.285,2

6.237,0

415.800,0

3.597,2

17.457,0

1.163.800,0

Totaal

•

Figuur 1.2: diertabel vergunde situatie Schransmansdreef 8 d.d. 2 december 1999
Rav code

Om schrijving conform Rav

Aantal
dieren

NH3/ dier

ouE/ dier/s

Fijnstof
g/dier/jaar

NH3
totaal

ouE/s Totaal

Fijnstof
g/jaar

E 5.100

Vleeskuikens; overige huisvestingssystemen

25.000

0,068

0,33

22,0

1.700,0

8.250,0

550.000,0

Vleeskuikens; overige huisvestingssystemen

25.000

0,068

0,33

22,0

B
C
E 5.100

Totaal

•

1.700,0

8.250,0

550.000,0

3.400,0

16.500,0

1.100.000,0

Figuur 1.3: diertabel vergunde situatie Schransmansdreef 8 d.d. 29 december 1992

Ter plaatse vigeert het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind)’ zoals
door de gemeenteraad van Oosterhout vastgesteld op 8 juli 2014. De projectlocatie heeft
de bestemming “Agrarisch” met de functie aanduiding “Intensieve veehouderij”. Deze
gronden zijn bedoeld voor de uitoefening van een agrarisch bedrijf, waaronder begrepen
een intensieve veehouderij.
Beoogde situatie
Een omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor het houden van 137.900
vleeskuikens. Wanneer meer dan 40.000 stuks pluimvee worden aangevraagd is sprake
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van een IPPC-bedrijf. Op basis hiervan is het bedrijf zowel in de huidige als beoogde
situatie vergunningplichtig. De aanvraag heeft betrekking op het bouwen van twee
nieuwe stallen voor 42.500 vleeskuikens. Daarnaast worden de stalystemen in de
bestaande stallen aangepast en vinden er een aantal andere wijzigingen plaats op het
erf. In de paragraaf “omvang activiteit” zijn de wijzigingen opgenomen. De activiteiten
binnen de projectlocatie bestaan daarbij uit het houden van vleeskuikens. Een overzicht
van de dieraantallen en stalsystemen in de beoogde situatie zijn in de hiernavolgende
tabel weergegeven. Ook is in bijlage 2 een milieutekening opgenomen van de beoogde
situatie.

• Figuur 1.4: diertabel beoogde situatie Schransmansdreef 8
De nieuw te bouwen stallen worden buiten het huidige bouwblok gerealiseerd. Voor de
voorgenomen wijzigingen zal daarom een vormverandering van het bouwblok worden
aangevraagd en is een beperkte uitbreiding (0,03 ha) van het bouwvlak noodzakelijk.
Hiervoor wordt een wijzigingsplan opgesteld.
Motivering
Gezien de vereiste investeringen, de huidige regelgeving en de technische
mogelijkheden is het noodzakelijk om te groeien naar een duurzaam bedrijf met meer
toekomstperspectief. De insteek is een bedrijf met voldoende omvang creëren zodat
hieruit een volwaardig inkomen kan worden gegenereerd.
Het creëren van een lage kostprijs per eenheid is noodzakelijk om continuïteit van de
onderneming te kunnen waarborgen. Investeren in een voldoende grote
productieomvang op één locatie en het realiseren van lage investeringskosten per
eenheid zijn hierbij van wezenlijk belang. De inrichting is op basis van huidige inzichten
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na realisatie van onderhavige plannen van voldoende omvang om de continuïteit van het
bedrijf te waarborgen. Andere toekomstige ontwikkelingen zijn niet te verwachten.
De ontwikkeling bestaat uit het uitbreiden van het aantal dieren en de realisatie van twee
nieuwe moderne emissiearme stallen. Daarnaast maakt deze ontwikkeling het ook
mogelijk om te investeren in de bestaande stallen door de stallen te voorzien van extra
emissiereducerende systemen. Bij de keuze van de stalsystemen is uiteraard rekening
gehouden met de emissie-eisen zoals opgenomen in de relevante wet- en regelgeving.
Deze eisen en de effecten van gemaakte keuzes zijn opgenomen in hoofdstuk 3. Ook is
rekening gehouden met het investeringsniveau en de praktische inpasbaarheid van
systemen in de (bestaande) stallen. Dit is ook de reden dat in de diverse stallen
verschillende systemen zijn toepast.
Omvang activiteit
Ten opzichte van de vergunde situatie (zie figuur 1.1) vinden in de beoogde situatie de
volgende wijzigingen plaats:
• Stal B: Deze stal wordt voorzien van een systeem met buizenverwarming (BWL 2017.01)
en een ionisatiesysteem met coronadraden (BWL 2020.04). De stal wordt geventileerd
met zes nokventilatoren die zijn voorzien van een cascaderegeling. In de vergunde situatie
wordt deze stal geventileerd via een ventilator in de nok en twee in de eindgevel.
• Stal C: Deze stal wordt voorzien van een systeem met buizenverwarming (BWL 2017.01)
en een ionisatiesysteem met coronadraden (BWL 2020.04). De stal wordt geventileerd
met zes nokventilatoren die zijn voorzien van een cascaderegeling. In de vergunde situatie
wordt deze stal geventileerd via twee ventilatoren in de nok en twee ventilatoren in de
eindgevel.
• Stal D: Deze stal wordt voorzien van een systeem met buizenverwarming (BWL 2017.01)
en een ionisatiesysteem met coronadraden (BWL 2020.04). De stal wordt geventileerd
met zes nokventilatoren en twee ventilatoren in de eindgevel. In de vergunde situatie wordt
deze stal geventileerd met vier ventilatoren in de nok en twee keer twee ventilatoren in de
eindgevel.
• Stal E: Nieuwe stal voor 42.500 vleeskuikens. Deze stal wordt voorzien van een systeem
met buizenverwarming (BWL 2017.01), een ionisatiesysteem met coronadraden (BWL
2020.04) en een warmtewisselaar (BWL 2011.02.V6). De stal wordt geventileerd met 4
ventilatoren bij de warmtewisselaars en 14 nokventilatoren die zijn voorzien van een
cascaderegeling.
• Stal F: Nieuwe stal voor 42.500 vleeskuikens. Deze stal wordt voorzien van een systeem
met buizenverwarming (BWL 2017.01), een ionisatiesysteem met coronadraden (BWL
2020.04) en een warmtewisselaar (BWL 2017.03.V3). De stal wordt geventileerd met 4
ventilatoren bij de warmtewisselaars en 14 nokventilatoren die zijn voorzien van een
cascaderegeling.
• Er wordt een sleufsilo H aangelegd voor de opslag van Corn Cob Mix (gemalen mais).
• De huidige werktuigenberging wordt afgebroken en elders gesitueerd (G).
Voor een uitgebreidere toelichting op de ventilatiesystemen voor zowel de vergunde als
huidige situatie wordt verwezen naar bijlage 4. Ook is als bijlage 2 en 3 de milieutekening
opgenomen van de vergunde en beoogde situatie.
Beschrijving stalsysteem
Alle stallen worden voorzien van een systeem met buizenverwarming (BWL 2017.01.V2).
De ammoniakemissie wordt gereduceerd door het drogen van het strooisel met warme
lucht en het afvoeren van verdampt vocht met opgewarmde lucht. Bij dit systeem wordt
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gebruik gemaakt van de thermische opstijging van warme lucht van de
verwarmingsbuizen welke aan de binnenzijde van de zijmuren van de stal zijn geplaatst.
De warmte van de warmtebuizen stijgt op door thermiek en beweegt zich samen met de
binnenkomende lucht van de luchtinlaatventielen langs het plafond naar het midden van
de stal. Daar komen de luchtstromen van beide zijden van de stal samen en bewegen
naar omlaag en vervolgens terug naar de zijmuren. De opgewarmde lucht kan vocht
opnemen welke uit het strooisel verdampt. Een deel van de stallucht wordt afgezogen
zodat het verdampte vocht uit de stal direct wordt afgevoerd. Door de uniforme
warmteafgifte van de warmtebuizen over het gehele staloppervlak wordt er bewerkstelligd
dat er een uniforme droging van het strooisel plaatsvindt.
Daarnaast worden alle stallen voorzien van negatieve ionisatie d.m.v. coronadraden met
40 emitters per meter (prikkeldraad); 52% reductie fijnstof (BWL 2020.04). De emissie
van fijn stof (PM10) wordt beperkt door middel van het geven van een negatieve lading
aan de stofdeeltjes in de stal. Hiervoor wordt in de stal een ionisatiesysteem met
coronadraden met 40 emitters per strekkende meter aangebracht dat negatieve ionen
verspreid. Door de negatieve lading hechten de stofdeeltjes zich aan geaarde materialen
in de stal.
Stal E wordt daarnaast voorzien van een warmtewisselaar; 31% reductie fijnstof (BWL
2011.02.V6). De wisselaar zorgt ervoor dat de warme ventilatielucht uit de stal de verse
lucht opwarmt. De opgewarmde verse ventilatielucht wordt in de stal uitgeblazen. Voor
menging van de warme lucht met de aanwezige stallucht kan per diercategorie en
huisvestingsysteem een andere techniek worden toegepast.
Stal F wordt daarnaast voorzien van een warmtewisselaar; 37% reductie fijnstof (BWL
2017.03.V2). De wisselaar zorgt ervoor dat de warme ventilatielucht uit de stal de verse
lucht opwarmt. De opgewarmde verse ventilatielucht wordt in de stal uitgeblazen. De lucht
uit de stal wordt gefilterd door filters met een verwijderingsrendement van 99% voor stof
met een diameter van 10 micrometer voordat deze door de warmtewisselaar gaat.
Bovenstaande informatie is afkomstig uit de officieel erkende stalsysteembeschrijvingen
zoals opgenomen in bijlage 5. De hierbij behorende emissiefactoren zijn opgenomen in
de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav), Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv)
de Regeling beoordeling luchtkwaliteit.
Productieproces
Op het bedrijf worden eendagskuikens of broedeieren binnengebracht t.b.v. het afmesten
van vleeskuikens. Het afmesten van vleeskuikens gebeurt in rondes van circa zeven
weken. Het bedrijf hanteert een het all-in/all-out systeem, waarbij na elke ronde de stallen
worden leeggehaald, gereinigd en gereed gemaakt voor de volgende ronde. Het kan
voorkomen dat een deel van de dieren vervroegd worden uitgeladen.
De vleeskuikens worden afgeleverd met een lichaamsgewicht van circa 2.450 gram. Het
productieproces wordt beïnvloed door verschillende factoren zoals voeding, dierwelzijn,
diergezondheid en klimaatregeling. Deze factoren worden zodanig geoptimaliseerd dat
een efficiënt en gezond productieproces wordt gerealiseerd.
Verkeersbewegingen
Door uitbreiding van het aantal dieren in de boogde situatie zal het aantal
verkeersbewegingen ook toenemen. Om een goed beeld te krijgen van het aantal
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bewegingen is in onderstaande tabel een overzicht opgenomen van de bestaande en
toekomstige situatie. Onder de tabel is een toelichting opgenomen.

Aantal verkeersbewegingen per cyclus (7 weken)
Omschrijving

Bestaande situatie

Toekomstige situatie

Aanvoer kernvoer

110.000 kg / 16.000 kg = 7

287.000 kg / 32.000 kg = 9

Aanvoer tarwe

40.000 kg / 14.000 kg = 3

104.000 kg / 32.000 kg = 3

Aanvoer eieren/kuikens

1

1

Laden van de vleeskuikens

52.900 / 5.760 = 10

137.900 / 5.760 = 24

Afvoer van mest

3

8

Afvoer kadavers

1

1

Totaal 25

Totaal 46

•

Figuur 1.5: overzicht verkeersbewegingen beoogde situatie Schransmansdreef 8

Aanvoer kernvoer
In de bestaande situatie wordt per cyclus 110.000 kg kernvoer aangevoerd. Tijdens de
cyclus is het belangrijk om snel de samenstelling van het kernvoer te kunnen wijzigen.
Om dit mogelijk te maken wordt het kernvoer aangeleverd in porties van 16.000 kg.
In de nieuwe situatie wordt per ronde 287.000 kg kernvoer aangevoerd. Doordat het
aantal dieren toeneemt is het mogelijk grotere porties kernvoer aan te voeren van 32.000
kg.
Aanvoer tarwe
In de bestaande situatie wordt per ronde 40.000 kg tarwe aangevoerd. Tijdens de cyclus
wordt tarwe aangeleverd met kiepkarren met een laadcapaciteit van 14.000 kg.
In de nieuwe situatie wordt per ronde 104.000 kg tarwe aangevoerd. Aanvoer met
kiepkarren zal in de nieuwe situatie niet meer mogelijk zijn door de beperkte
bereikbaarheid van de tarwesilo’s. In de nieuwe situatie zal daarom de tarwe aangevoerd
worden met bulkwagens van 32.000 kg.
Aanvoer eendagskuikens
Voor de aanvoer van eendagskuikens is in zowel de bestaande als nieuwe situatie één
vrachtwagen per cyclus voldoende.
Laden van de vleeskuikens
Het laden van de vleeskuikens gebeurd in zowel de bestaande als nieuwe situatie met
vrachtwagens. Per vrachtwagen worden 5760 vleeskuikens geladen.
Afvoer van mest
Aan het einde van de cyclus worden de stallen ontdaan van mest en gereinigd. In de
bestaande situatie zijn hiervoor drie vrachtwagens benodigd. In de toekomstige situatie
zal dit aantal uitgebreid worden naar acht.
Afvoer kadavers
Voor de afvoer van kadavers is In zowel de bestaande als nieuwe situatie één
vrachtwagen per cyclus voldoende.
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Bovenstaande activiteiten kunnen gezien worden als cyclus-gebonden. Daarnaast wordt
één maal per jaar, na het oogsten van de mais, circa 10 vrachten Corn Cob Mix
aangevoerd. Het reinigingswater van de stallen wordt opgeslagen in de bezinkputten en
door een erkend bedrijf circa 3 keer per jaar afgevoerd.
De effecten van het aantal verkeersbewegingen op de omgeving zijn opgenomen in
hoofdstuk 3.
Tijdstip aanvang activiteiten
Zodra alle benodigde vergunningen zijn verleend, wordt het initiatief gerealiseerd.

1.2

Cumulatie met andere projecten

In de nabijheid van de projectlocatie zijn verschillende veehouderijen actief. De
verschillende bedrijven dragen bij aan het cumulatieve effect op de omgeving. In
hoofdstuk 2 wordt verder ingezoomd op de in de omgeving gevoelige objecten en
gebieden. De effecten van de cumulatie voor o.a. geur, ammoniak en fijnstof worden
weergegeven in hoofdstuk 3 in de desbetreffende paragraaf.

1.3

(Natuurlijke) hulpbronnen

Voor het houden van dieren is o.a. energie, water en voer nodig. De initiatiefnemer gaat
zo zuinig en efficiënt mogelijk om met benodigde hulpbronnen. Dit heeft, naast positieve
aspecten met betrekking tot het milieu, ook aantrekkelijke financiële voordelen voor het
bedrijf.
Bij de vleeskuikens wordt voor de verwarming van de stallen energie gebruikt in de vorm
van aardgas. Ook wordt elektra verbruikt voor verlichting, ventilatie en automatische
voedering. In de huidige situatie wordt circa 2.000 m3 water, 40.000 m3 gas en 60.000
verbruikt. In de beoogde situatie wordt circa 5.000 m3 water, 95.000 m3 gas en 140.000
kWh elektra verbruikt per jaar.
Een deel van de energie wordt opgewekt middels zonnepanelen. Eén van de bestaande
stallen is reeds voorzien van zonnepanelen en de nieuwe stallen worden ook voorzien
van zonnepanelen. Ook wordt gebruik gemaakt van optimale lichtschema’s en zijn de
stallen voorzien van energiezuinige (led)verlichting. De stallen zijn optimaal geïsoleerd
en voorzien van energiezuinige ventilatoren.
Het waterverbruik betreft hoofdzakelijk drinkwater voor de dieren en reinigingswater voor
de stallen. Hiervoor wordt grondwater uit eigen put gebruikt. Er wordt een minimale
hoeveelheid leidingwater verbruikt voor bedrijfsmatige, huishoudelijke doeleinden. In de
beoogde situatie bedraagt het totale verbruik circa 5000 m3 per jaar.
De Corn Cob Mix is afkomstig van de mais geteeld op eigen grond.
Van het grondstoffengebruik kan worden verondersteld, dat de projectlocatie niet afwijkt
van wat normaal wordt geacht binnen de pluimveehouderij.
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Het bedrijf is gelegen in het buitengebied van de gemeente Oosterhout. Natuurlijke
hulpbronnen zoals zon, water, wind en zand zijn hier aanwezig. Zoals hierboven vermeld
is het bedrijf voorzien van zonnepanelen en wordt grondwater gebruikt. Indirect hebben
voornamelijk zon (temperatuur) en wind wel invloed op de ventilatie binnen de gebouwen.

1.4

Voeding

De dieren worden gevoerd met mengvoer. Het mengvoer wordt opgeslagen in afgesloten
polyester voersilo’s. Met behulp van een vijzelsysteem wordt het voer naar de voerlijnen
in de stal getransporteerd. De voersilo’s worden regelmatig door gesloten bulkwagens
bijgevuld, waarbij stofverspreiding zoveel mogelijk voorkomen wordt door gebruik van
stofzakken bij het lossen. Het veevoederbedrijf waarvan het krachtvoer afkomstig is, is
GMP-gecertificeerd en voldoet daarmee aan de hoogst gestelde eisen. Voer en water
wordt nauwkeurig toegediend door middel van een computergestuurd en gesloten
voersysteem.

1.5

Bijproducten en afvalstoffen

Binnen de projectlocatie ontstaan dierlijke mest, kadavers en bedrijfsafvalwater. De
productie van mest is inherent aan het houden van dieren. De mest wordt door een
erkend bedrijf afgevoerd en verder verwerkt of gebruikt voor bemesting van grasland en
akkerbouwland. De mest wordt opgeslagen in de stallen en na iedere ronde afgevoerd.
Bij de afzet van deze mest wordt voldaan aan de regels van de Meststoffenwet, de Wet
Bodembescherming en de nieuwste regelgeving voor wat betreft de afzet van de mest.
Dit gebeurt door middel van een contract met een intermediair.
Bedrijfsafvalwater wordt niet in of op de bodem geloosd. Het bedrijfsafvalwater t.b.v.
reinigen van de stallen en afvalwater van huishoudelijke aard wordt opgeslagen in de
aanwezige opvangputten en vervolgens door een erkend bedrijf afgevoerd.
Onder bij- c.q. afvalproducten worden ook kadavers verstaan. De kadavers worden
aangeboden aan de destructor. Op de afvoer en verwerking van de kadavers zijn de
regels, zoals gesteld in de Destructiewet, van toepassing.
Het schoon hemelwater wordt niet opgevangen en infiltreert geleidelijk aan in de bodem.
De hoeveelheid hemelwater varieert per jaar, met een gemiddelde van ± 0,8 m³ per m²
verhard oppervlak. Het hemelwater, afkomstig van het verharde oppervlak, bevat geen
verontreinigingen zoals meststoffen, oliehoudende stoffen en bestrijdingsmiddelen. Het
erf wordt schoongehouden.

1.6

Verontreiniging en hinder

Wat betreft verontreiniging kan sprake zijn van verontreiniging van bodem en lucht. De
hinder waarvan sprake kan zijn betreft met name geluid. Verder kan er sprake zijn van
hinder in de vorm van verstoring van natuurwaarden door stikstof.
De mogelijke effecten zoals hierboven omschreven komen aan de orde in hoofdstuk 3.
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1.7

Risico en veiligheid

Binnen de projectlocatie worden geen toxische stoffen toegepast of geproduceerd. De te
gebruiken producten voor de voedering van de dieren leveren geen enkel risico op, omdat
deze geen gevaarlijke componenten bevatten. Alle voeders die gebruikt worden voldoen
aan de kwaliteitsstandaard GMP-HACCP, gesteld en gecontroleerd door het
Productschap Diervoeders.
Een bedrijf als het onderhavige, bestaat uit activiteiten welke hoofdzakelijk binnen de
gebouwen uitgevoerd worden. De activiteiten die binnen de veehouderij plaatsvinden
hebben bij een normale bedrijfsvoering geen extra risico van ongevallen als gevolg. Het
erf wordt vrij gehouden van losse materialen en machines, om het risico op ongevallen
zoveel mogelijk te beperken.
De
stallen
zijn
en/of
worden
gerealiseerd
volgens
de
geldende
brandveiligheidsvoorschriften van de verleende bouwvergunningen en het Bouwbesluit.
Ook in de milieuvergunningen zijn voorschriften opgenomen om het risico op brand zo
veel mogelijk te beperken. In het geval van brand zijn in de stallen daarnaast de nodige
brandblusvoorzieningen in de vorm van brandblussers aanwezig.

1.8

Risico’s volksgezondheid

Op gebied van gezondheidsaspecten speelt de vraag wat de mogelijke effecten van de
veehouderij op het vóórkomen en de verspreiding van zoönosen (zoals influenza) en
resistente micro-organismen (zoals toxoplasma) en antibioticumresistentie zijn. Een
mogelijk verband tussen veehouderij en het voorkomen ende verspreiding van zoönosen
is niet eenvoudig vast te stellen. Er zijn diverse bedreigingen maar ook enkele kansen bij
verdere ontwikkeling van de veehouderij. De balans hangt sterk af van de wijze waarop
de bedrijfsvoering en het stalconcept worden ingevuld.
Middels het treffen van hygiënemaatregelen wordt de insleep van dierziekten voorkomen.
Binnen de inrichting worden de volgende maatregelen toegepast ter voorkoming van
risico’s voor de volksgezondheid.
• de inrichting betreft een pluimveehouderij, waar de diergezondheid in samenwerking
met een dierenarts goed in de gaten wordt gehouden;
• in samenwerking met de dierenarts wordt het antibioticagebruik zo minimaal mogelijk
gehouden;
• werknemers binnen de inrichting zijn zodanig opgeleid dat dierziekten tijdig herkend
worden, zodat zo snel mogelijk stappen ondernomen kunnen worden ter voorkoming
van verdere uitbreiding van de ziekte/infectie binnen het bedrijf;
• binnen het bedrijf wordt zo hygiënisch mogelijk gewerkt;
• de ondernemer is aanspreekpunt bij geurklachten;
• routing van vrachtverkeer met levende dieren en mest geschiedt buiten de bebouwde
kom;
• binnen de inrichting is voldoende parkeergelegenheid voor vrachtwagens en andere
voertuigen, zodat deze niet langs de openbare weg hoeven te parkeren;
• de transportbewegingen ten behoeve van de aan- en afvoer van mest, dieren en voer
vinden voornamelijk plaats in de dagperiode van 07.00 tot 19.00 uur;
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•

kadavers worden gekoeld aangeboden aan de destructor;

Ten aanzien van de hygiëne zijn maatregelen genomen als:
• het verzorgen van bedrijfskleding voor bezoekers;
• het begeleiden van het bedrijf door een vaste dierenarts;
• het opstellen en behandelen van dieren middels een bedrijfsbehandelplan;
• het voeren van een actief ongediertebestrijdingsbeleid.
De effecten van de gewenste ontwikkeling op de volksgezondheid worden in hoofdstuk 3
verder uitgewerkt.

1.9

Autonome ontwikkeling

In de bestaande situatie wordt gekeken naar de toekomstige ontwikkelingen van het
milieu, waarbij autonome ontwikkelingen een belangrijke rol spelen. Hierbij wordt een
situatie gevormd, waarin de vigerende inrichting zich niet verder ontwikkelt en dat aan
het voornemen (uitbreiden aantal vleeskuikens) geen uitvoering wordt gegeven
(prognosejaar 2030). Als autonome ontwikkeling wordt er van uitgegaan dat de
dieraantallen gelijk blijven aan de bestaande situatie en dat de bestaande inrichting aan
de ammoniakeisen uit het Besluit emissiearme huisvesting moet voldoen.
Het beeld wat de toekomst schetst, is dat het aantal (pluim)veebedrijven zal dalen. Het
productievolume van stoppende veehouderijen zal deels worden ingenomen door sterk
groeiende veehouderijen. Daarnaast wordt voor de veehouder de concurrentiedruk, als
gevolg van het Europese beleid, hoger. Veehouders moeten produceren tegen
economische marktprijzen. Als wordt ingespeeld op de wereldmarkt, krijgt de veehouder
te maken met een sterk wisselende opbrengstprijs.
Ook zullen de (pluim)veebedrijven, door het landbouwbeleid, blijvend maatregelen treffen
m.b.t. de uitstoot van geur, ammoniak en fijnstof. Als gevolg van deze maatregelen daalt
in de komende jaren naar verwachting tevens de achtergronddepositie. Daarnaast dienen
de verouderde stallen nu en in de toekomst continu te worden aangepast naar de laatste
stand der techniek en/of naar de nieuwste welzijnseisen. De relatief hogere kosten wegen
hierbij niet op tegen de baten. Om dit te voorkomen zijn schaalvergroting en investeringen
noodzakelijk.
Indien er geen ontwikkelingen op het bedrijf zouden plaatsvinden is het voor
initiatiefnemer erg lastig om te investeren in de verduurzaming van het bedrijf en extra
emissiereducerende technieken en stalsystemen.
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2. Plaats van het project
2.1

Locatie

De pluimveehouderij is gelegen aan de Schransmansdreef 8 te Den Hout. Het perceel is
kadastraal bekend als de gemeente Oosterhout, sectie U, nr. 1624 + 1625. De
projectlocatie is gelegen in het buitengebied van de gemeente Oosterhout. Aan de
noordzijde van de projectlocatie is de Schransmansdreef gelegen. Aan de overige zijden
wordt de projectlocatie omsloten door gras- en akkerbouwland. De dichtstbijzijnde woning
is de woning aan de Schransmansdreef 7. Dit betreft een burgerwoning. De projectlocatie
is in onderstaande afbeelding weergegeven.

•

Figuur 2.1: Luchtfoto projectlocatie Schransmansdreef 8 (bron: Google maps)

2.2

Kwetsbare natuurgebieden en Natura 2000

De bedrijfsomvang in de beoogde situatie kan van invloed zijn op het milieu van de, in de
nabijheid gelegen, zeer kwetsbare natuurgebieden. Het meest dichtbij gelegen zeer
kwetsbare natuurgebied in het kader van de Wet ammoniak en veehouderij is gelegen
op een afstand van 1.070 m ten westen van de projectlocatie (zie onderstaande
afbeelding). De zeer kwetsbare natuurgebieden zijn door de Provinciale Staten
aangewezen omdat deze gebieden gevoelig zijn voor verzuring als gevolg van
stikstofdepositie.
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• Figuur 2.2 Omliggende Zeer kwetsbare gebieden (bron: kaartbank Brabant)
Het Natuurnetwerk Brabant is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Het is een
netwerk van deels bestaande en deels nieuwe natuurgebieden die door ecologische
verbindingszones met elkaar verbonden zijn. Zoals blijkt uit onderstaande figuur is de
projectlocatie niet gelegen binnen een dergelijk gebied. Ten westen van de inrichting
(ca.150 m.) is wel een gebied gelegen dat is opgenomen in het Natuurnetwerk Brabant.

• Figuur 2.3: Uitsnede kaart natuurnetwerk (bron: kaartbank Brabant)
De gewenste ontwikkeling van het pluimveebedrijf wordt niet belemmerd door de
aanwezigheid van een NNB gebied in de nabijheid.
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Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is de “Biesbosch”. Dit gebied is gelegen op een
afstand van ± 6,1 km ten noorden van de projectlocatie. Voor de uitbreiding van de
projectlocatie wordt een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming
aangevraagd.

• Figuur 2.4 Omliggende Natura-2000 gebieden (bron: kaartbank Brabant)
Binnen 25 of 50 meter van de projectlocatie bevinden zich geen gewassen/planten die
ammoniakgevoelig zijn. Daardoor is er geen sprake van directe ammoniakschade.
In paragraaf 3.1 wordt verder ingegaan op de effecten van ammoniak.

2.3

Watercomplexen

De locatie valt binnen het beheersgebied van waterschap Brabantse Delta. Het
waterschap Brabantse Delta is een waterschap in de Nederlandse provincie NoordBrabant. Hun missie is het ontwikkelen, beheren en in stand houden van gezonde en
veerkrachtige watersystemen, die ruimte bieden aan een duurzaam gebruik voor mens,
dier en plant in het gebied, waarbij de veiligheid is gewaarborgd en met een open oog
voor economische aspecten.
De voorgestane plannen binnen de projectlocatie hebben geen effect op de loop van
bestaand oppervlaktewater. De locatie is niet gelegen in een attentie of
beschermingsgebied zoals bedoeld in de Verordening waterhuishouding. De locatie is
niet gelegen in of nabij grondwaterbeschermingsgebieden en/of boringsvrije zones.
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•

Figuur 2.5 Uitsnede kaart provinciale milieuverordening (bron: kaartbank Brabant)

2.4

Landschap en archeologie

Ruimtelijk gezien heeft het buitengebied, waarin de projectlocatie is gelegen, een open
karakter waarin verspreid gelegen bebouwing voorkomt, veelal in de vorm van agrarische
bedrijven. In de directe omgeving van de locatie zijn burgerwoningen en agrarische
bedrijven met bedrijfswoningen gelegen. De omliggende gronden zijn voornamelijk in
gebruik als gras- en akkerland.
Onderstaande archeologische- en aardkundige waardenkaart maakt inzichtelijk waar de
kans op archeologische vondsten groot is en dus nader onderzoek nodig is. De
waardenkaart gaat uit van verschillende gebieden: zoals archeologische monumenten en
archeologisch landschap. De projectlocatie is niet gelegen binnen de aanwezige
beschermde cultuurhistorische gebieden. De trefkans op de aanwezigheid van
archeologische waarden is ter plaatse van de projectlocatie laag.

• Figuur 2.6 6 Uitsnede Aardkundige Waardenkaart (bron: Kaartbank Brabant)
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3. Kenmerken potentiële effect
3.1

Ammoniakemissie en stikstofdepositie

Ammoniakemissie
In de beoogde situatie bedraagt de totale ammoniakemissie maximaal 1.654,8 kg
NH3/jaar. De ammoniakemissie neemt in de beoogde situatie af met 196,7 kg NH3/jaar
ten opzichte van de vigerende situatie.
Voor de beoordeling van de gevolgen die de inrichting op het milieu veroorzaakt door de
emissie van ammoniak, moet worden getoetst aan de op 8 mei 2002 in werking getreden
Wet ammoniak en veehouderij (Wav) en de op 1 mei 2007 in werking getreden wijziging
van deze wet. Ingevolge artikel 2 Wav wijzen Provinciale Staten de gebieden aan die als
zeer kwetsbaar gebied worden aangemerkt. De projectlocatie is niet binnen de 250 meter
zone van een zeer kwetsbaar gebied gelegen en hoeft derhalve niet getoetst te worden
aan het gecorrigeerd ammoniakplafond conform artikel 7 van de Wet ammoniak en
veehouderij (Wav).
Besluit emissiearme huisvesting en beleidslijn IPPC
In de beoogde situatie worden alle stallen aangesloten op een systeem met
buizenverwarming. De beoogde situatie voldoet hiermee aan de maximale
emissiewaarden uit het Besluit emissiearme huisvesting en aan BBT++.
Interim omgevingsverordening Noord-Brabant
In bijlage 2 van de Interim omgevingsverordening zijn maximale emissiewaarden
opgenomen waaraan stalsystemen moeten voldoen. Voor vleeskuikens geld t/m 31-122020 een maximale emissiewaarde van 0,021 kg ammoniak. In de beoogde situatie
worden alle stallen voorzien van een systeem met buizenverwarming met een
ammoniakemissie van 0,012 kg ammoniak. De beoogde stalsystemen voldoen hiermee
aan de maximale emissiewaarden uit de Interim omgevingsverordening.
Stikstofdepositie
Wat betreft de plaats van het project, moet op grond van bijlage III van de richtlijn
85/337/EEG ook de invloed op Natura 2000-gebieden in overweging worden genomen.
De ammoniakemissie vanuit de projectlocatie leidt tot een bepaalde depositie daarvan op
de, in de nabijheid gelegen, kwetsbare natuurgebieden. Voor deze inrichting is nog geen
vergunning verleend in het kader van de wet natuurbescherming. Voor de voorgenomen
wijzigingen wordt een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming
aangevraagd. Bij de aanvraag voor deze vergunning zal een Aerius berekening worden
toegevoegd om aan te tonen dat de depositie niet toeneemt. De referentiesituatie wordt
bepaald door de verleende milieuvergunning na de referentiedata (1994 en 2004) met de
laagste ammoniakemissie. In onderhavige situatie betreft dit de milieuvergunning van
2011 zoals blijkt uit de diertabellen in paragraaf 1.1. Deze vergunning heeft betrekking
op een ammoniakemissie van 1.851,5 kg (52.900*0,035). In bijlage 1 is een Aerius
berekening opgenomen waaruit blijkt dat de beoogde ontwikkeling niet leidt tot een
toename van de ammoniakdepositie op de omliggende Natura-2000 gebieden.
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3.2

Geurbelasting

In de omgeving van de projectlocatie zijn een aantal geurgevoelige objecten gelegen. De
projectlocatie heeft in de beoogde situatie een geuremissie van maximaal 45.507,0 odour
units. In de vergunde situatie is er een geuremissie van maximaal 17.457,0 odour units.
Dit betekent een toename van 28.050,0 odour units. Aan de hand van het
verspreidingsmodel V-Stacks Vergunningen is de geurhinder op geurgevoelige objecten
bepaald a.d.h.v. de individuele geuremissie op basis van de beoogde situatie. In
onderstaande tabel is de geurbelasting op de geurgevoelige objecten weergegeven van
de beoogde situatie.
GGLID
Schransmansdreef 2
Schransmansdreef 7
kom Den Hout
kom Made
Houteindsestraat 21
Houteindsestraat 20
Houteindsestraat 22
Houteindsestraat 23
Houteindsestraat 23a
Houteindsestraat 25
Houteindsestraat 29

Xcoordinaat
113 455
113 660
114 983
113 680
113 689
113 747
113 748
113 689
113 677
113 699
113 714

Ycoordinaat
407 593
407 690
407 868
409 042
407 819
408 040
408 047
407 850
407 852
407 897
408 088

Geurnorm
8,0
8,0*
2,0
2,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0

Geurbelasting
6,6
13,1
0,5
0,6
6,0
2,4
2,4
5,2
5,3
4,2
2,2

*aangepaste norm i.v.m. overbelaste situatie
• Figuur 3.1: Geurbelasting op geurgevoelige objecten

Uit de bovenstaande gegevens blijkt dat in de beoogde situatie de geurnorm op een
gevoelig object in de omgeving wordt overschreden. In de vergunde situatie was voor
deze woning reeds sprake van een overbelasting. Omdat er in de huidige situatie reeds
sprake is van een overbelaste situatie worden er maatregelen getroffen om de
geurbelasting op omliggende woningen te reduceren. Middels toepassing van artikel 3 lid
4 van de Wgv wordt voldaan aan de regels uit de Wet geurhinder en veehouderij. In
bijlage 4 zijn de volledige berekeningen met toelichting opgenomen.
Aan de vaste afstand ten opzichte van (voormalige) veehouderijen van derden en de
afstand van de buitenzijde van een dierverblijf tot de buitenzijde van een geurgevoelig
object wordt eveneens voldaan. De beoogde situatie voldoet aan het gestelde in de Wet
geurhinder en veehouderij. In dit kader bestaat geen aanleiding voor het opstellen van
een milieueffectrapport.
Cumulatieve geurbelasting
Cumulatie van geur vormt op grond van de Wet geurhinder en veehouderij geen
onderdeel van toetsing. Gezien de wijzigingen op de projectlocatie dient er desondanks
een inschatting gemaakt te worden voor de cumulatieve gevolgen voor geur door het
voorgenomen initiatief. De geurbelasting neemt in de aangevraagde situatie op de
meeste geurgevoelige objecten af t.o.v. de huidige situatie (zie tabel 3.2). Er is dus voor
deze woningen sprake van een verbetering. Bij enkele woningen die op ruimere afstand
van het bedrijf zijn gelegen is sprake van een zeer kleine toename van de geurbelasting
van maximaal 0,2 OU. Dit heeft de maken met de verspreiding van geuremissie door het
verhogen van de ventilatiesnelheid en uitstoothoogte. Bij de woningen waar de
geurbelasting toeneemt wordt het woon- en leefklimaat op basis van de RIVM-
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milieukwaliteitscriteria echter aangemerkt als ‘goed’. Hierdoor is het verantwoord de
maatregelen te treffen die zorgen voor een forse afname van de (overbelaste)
geursituatie op de dichtstbijzijnde woningen.
GGLID
Vergunde situatie
Schransmansdreef 2
7,2
Schransmansdreef 7
26,4
kom Den Hout
0,4
kom Made
0,4
Houteindsestraat 21
6,8
Houteindsestraat 20
2,3
Houteindsestraat 22
2,2
Houteindsestraat 23
5,7
Houteindsestraat 23a
5,9
Houteindsestraat 25
4,4
Houteindsestraat 29
2,1
• Figuur 3.2: Geurbelasting op geurgevoelige objecten

Beoogde situatie
6,6
13,1
0,5
0,6
6,0
2,4
2,4
5,2
5,3
4,2
2,2

Verschil
-0,6
-13,3
+0,1
+0,2
-0,8
+0,1
+0,2
-0,5
-0,6
-0,2
+0,1

In bijlage 4 is een berekening van de achtergrond geurbelasting toegevoegd. In deze
berekeningen zijn alle bedrijven binnen een straal van 4 km van de projectlocatie
meegenomen. Hieruit blijkt dat aan de normen uit de Interim omgevingsverordening wordt
voldaan.

3.3

Luchtkwaliteit

De Wet milieubeheer, titel 5.2: luchtkwaliteitseisen vormt het toetsingskader voor
stofconcentraties in de lucht bij de omgevingsvergunning. Volgens de wet dient
voornamelijk rekening gehouden te worden met de grenswaarden voor fijnstof (PM10 /
PM2,5). De concentratie van de overige luchtverontreinigende stoffen in de buitenlucht is
van nature zo laag dat voor deze stoffen geen overschrijding van de grenswaarde wordt
verwacht. Voor deze stoffen kan worden voldaan aan de gestelde grenswaarden uit de
Wm. De stofemissies van de onderhavige projectlocatie betreffen emissies van fijnstof uit
de bedrijfsgebouwen, bestaande uit huid-, mest- en voerdeeltjes die met de ventilatielucht
naar buiten komen. De emissie van fijnstof door transportbewegingen over het terrein van
de projectlocatie is, gezien de lage snelheid van het transport (<10 km/uur) en aantal
transportbewegingen verwaarloosbaar ten opzichte van de emissies uit de ventilatielucht
(= continu). Voor het overige treedt er geen emissie op naar de lucht in de vorm van
broeikasgassen, vluchtige organische stoffen, carcinogene stoffen, zware metalen e.d.
De projectlocatie heeft in de aangevraagde situatie een fijnstofemissie van 1.151.040,0
g PM10/dier/jaar. In de aangevraagde situatie is er een afname van de fijnstofemissie met
12.760,0 g PM10/dier/jaar t.o.v. de vigerende situatie.
Aan de hand van het verspreidingsmodel ISL3A-versie 2019-2 is de fijnstofbelasting op
gevoelige objecten bepaald o.b.v. de aangevraagde situatie. In onderstaande tabel is de
fijnstof belasting op de gevoelige objecten weergegeven. In bijlage 6 in de volledige
berekening opgenomen.

Gevoelig object

Schransmansdreef 2

20

Fijnstof belasting

Overschrijdingsdagen

16,83

5,1
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Schransmansdreef 7
Houteindsestraat 21
Houteindsestraat 17
•

17,69
16,84
17,59

4,6
4,6
4,6

Figuur 3.3: Fijnstofbelasting gevoelige objecten (incl. zeezoutcorrectie)

De stofimmissie betreft de bijdrage van fijnstof aan de omgeving van de inrichting. Bij de
bovenstaande waarden zijn de zeezoutcorrectie van 2 ug/m3 en 2 overschrijdingsdagen
reeds in mindering gebracht. Uit bovenstaande resultaten blijkt dat de grenswaarde van
40 µg/m3 en 35 overschrijdingsdagen niet wordt overschreden. In de beoogde situatie
bedraagt de hoogste concentratie 17,69 µg/m3 (incl. zeezoutcorrectie) en voldoet op
basis van deze gegevens aan hoofdstuk 5 (titel 5.2) van de Wet milieubeheer.
De jaargemiddelde concentratie PM10 is voor de beoogde situatie berekend op ten
hoogste 17,69 µg/m3. Dit betekent dat het aandeel PM2,5 in de fractie PM10 5,3 µg/m3
bedraagt (30% van 17,69 µg/m3). In een worst-case benadering bedraagt het aandeel
PM2,5 11,5 µg/m3 (65% van 17,69 µg/m3). Hieruit blijkt dat de grenswaarde van 25 µg/m3
voor PM2,5 als jaargemiddelde op de beoordelingspunten niet wordt overschreden.
Luchtverontreiniging als gevolg van toename van verkeersbewegingen
In het besluit NIBM zijn enkele projecten opgenomen (woningbouw, kantoorlocaties, etc.).
Landbouwbedrijven zijn niet opgenomen in de categorieën die automatisch NIBM zijn.
Conform de NIBM-tool van Rijkswaterstaat worden de grenswaarden pas overschreden
indien een project meer dan 805 motorvoertuigbewegingen per dag genereert (bij een
aandeel van 10% vrachtverkeer). In het onderhavige plan wordt het bestaand agrarisch
bedrijf uitgebreid. Het plan heeft een beperkte toename van verkeersbewegingen tot
gevolg. Er kan derhalve gesteld worden dat het onderhavige plan, wat betreft
motorvoertuigbewegingen, ‘Niet In Betekende Mate’ bijdraagt aan een verslechtering van
de luchtkwaliteit.
Cumulatieve fijnstofconcentratie
Net als bij de cumulatieve geurbelasting kunnen de veehouderijen in de omgeving,
waaronder de projectlocatie, tezamen een relevante bijdrage leveren aan de
fijnstofverspreiding op de omgeving. Aangezien de fijnstofconcentratie in de beoogde
situatie ruim onder de gestelde grenswaarden blijft, is een grote bijdrage aan het
cumulatief effect van de fijnstofverspreiding in de omgeving niet te verwachten. De
hoeveelheid achtergrondconcentratie als gevolg van de uitstoot van verontreinigende
stoffen is onomkeerbaar. Als gevolg van de Europese regelgeving wordt de uitstoot van
o.a. fijnstof beperkt. De achtergrondconcentratie neemt ieder jaar af, waardoor de
luchtkwaliteit verbetert.

3.4

Geluid en trillingen

De projectlocatie is gelegen in een landelijk gebied met agrarische activiteiten. Ten
aanzien van het aspect geluid zijn het wegverkeer en de bedrijfsactiviteiten van belang.
Voor het wegverkeerslawaai vormt de Wet geluidhinder het toetsingskader en voor de
bedrijfsactiviteiten de Wet milieubeheer (waaronder het Activiteitenbesluit).
Het onderhavige plan ligt binnen het invloedsgebied van wegen waar het
(maximum)snelheidsregime hoger is dan 30 km/u. Een akoestisch onderzoek naar
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wegverkeer is op basis van de Wet geluidhinder noodzakelijk indien in het onderhavige
plan een geluidsgevoelig object in de zin van de Wet geluidhinder wordt gerealiseerd. In
het onderhavige plan worden geen nieuwe geluidsgevoelige objecten gerealiseerd. De
nieuwe pluimveestallen zijn geen geluidsgevoelig objecten in het kader van de Wet
geluidhinder. Daarnaast genereert het onderhavige plan geen dusdanige grote aantallen
motorvoertuigbewegingen dat andere gevoelige objecten buiten het bedrijfsperceel
worden blootgesteld aan een forse toename aan geluidsoverlast. Een ‘akoestisch
onderzoek, wegverkeer’ is conform de Wet geluidhinder niet noodzakelijk.
Het Activiteitenbesluit biedt aan een beperkt aantal objecten bescherming. Het gaat om
gevoelige gebouwen (waaronder woningen) en gevoelige terreinen. Het
Activiteitenbesluit sluit hierbij aan bij het begrippenkader uit de Wet geluidhinder.
T.o.v. de huidige situatie kan gesteld worden dat de geluidhinder naar de omgeving daar
waar het gaat om de representatieve bedrijfssituatie niet significant wijzigt. De nieuw te
bouwen stallen worden op ruime afstand van de dichtstbij gelegen woningen gesitueerd,
achter de bestaande stallen. Daarnaast worden een aantal geluid reducerende
technieken toegepast is zowel de bestaande als nieuwe stallen. Er worden geluidsarme
elektromotoren toegepast welke niet gericht zijn op de geluidgevoelige objecten.
Daarnaast worden de gevelventilatoren, welke het dichtstbij de gevoelige objecten zijn
gelegen, in de bestaande stallen vervangen door nokventilatoren. Dit zorgt voor een
reductie van geluid. Door de uitbreiding van de dieraantallen zal het aantal aan- en
afvoerbewegingen van o.a. dieren en voer iets toenemen. De transportbewegingen
vinden zoveel mogelijk plaats in de dagperiode tussen 7:00 en 19:00 uur.
Om een goed beeld te krijgen van de transportbewegingen is in figuur 1.5 een overzicht
opgenomen van de bestaande en toekomstige situatie. Gezien de beperkte aantallen
verkeersbewegingen per cyclus kan worden aangenomen dat het akoestisch klimaat bij
de bestaande geluidsgevoelige bestemmingen voldoende is en blijft. De voorgenomen
ontwikkeling zorgt voor een verruiming van de afstand tussen de bouwvlakgrens en de
gevel van de woningen van derden. Het initiatief wordt met betrekking tot het aspect
geluid aanvaardbaar geacht.
Gezien de activiteiten die plaats vinden en de afstand tot gevoelige objecten is er geen
sprake van hinder als gevolg van trillingen. Dit aspect wordt verder buiten beschouwing
gelaten.

3.5

Watergebruik

In de beoogde situatie is er geen sprake van verontreiniging van grondwater. Uitspoeling
naar en verontreiniging van het grondwater wordt voorkomen door het toepassen van
bodem beschermende maatregelen (erfverharding, gestorte vloeren, lekbak onder
dieseltank) en opvang van hemelwater. Het hemelwater infiltreert geleidelijk via de
erfverharding en de te realiseren waterberging in de bodem. Het hemelwater dat
infiltreert, vormt geen risico voor zowel de volksgezondheid als voor collega veehouders
in verband met het eventueel overbrengen van dierziekten. Doordat het hemelwater geen
schadelijke stoffen bevat, heeft dit ook geen negatieve invloed op de kwaliteit van het
grondwater.
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Waterverbruik wordt beperkt door een zeer doelmatig en zuinig gebruik ervan. Het
drinkwater en reinigingswater wordt opgepompt uit eigen bron. Door het relatief beperkt
aantal kubieke meters dat per jaar gebruikt wordt, vindt er geen enkel nadelig effect
plaats.
Naar schatting bedraagt het waterverbruik in de beoogde situatie op jaarbasis circa 5.000
m3. Het waterverbruik neemt toe door de uitbreiding in dieraantallen. Het waterverbruik
t.b.v. het reinigen van de stallen wordt zoveel mogelijk beperkt door de stallen eerst in te
schuimen. Bovendien worden de drinkvoorzieningen uitgevoerd met anti
morsvoorziening.

3.6

Energie

De nieuwe stallen worden voorzien van materialen en systemen welke voldoen aan de
laatste stand der techniek. Een overzicht van de te treffen energiebesparende
maatregelen is reeds opgenomen in paragraaf 1.3. Een toename van het energieverbruik
is inherent aan de uitbreiding van het bedrijf en het aantal dieren. Registratie van het
energieverbruik zal, als de stallen in gebruik zijn volgens de aangevraagde situatie,
aantonen wat het werkelijke verbruik is.

3.7

Lichthinder

Voor de kwaliteit van de leefomgeving kan licht tot overlast van mens en dier leiden. Deze
overlast wordt veroorzaakt door regelrechte verblinding, verstoring bij het verrichten van
avondlijke en nachtelijke activiteiten of als bron van onbehagen. De bestaande stallen
zijn niet voorzien van ramen of andere lichtdoorlatende elementen. De nieuwe stallen zijn
wel voorzien van ramen ten behoeve van de daglichttoetreding. De verlichting in de
stallen wordt gedurende de dagperiode bijgeschakeld wanneer extra belichting
noodzakelijk is. Gedurende de avond- en nachtperiode vindt verlichting van de stallen
uitsluitend incidenteel plaats. Op basis van bovenstaande kan geconcludeerd worden dat
er geen sprake is van lichthinder.

3.8

Bodem

Als binnen een inrichting bodembedreigende bedrijfsmatige activiteiten worden verricht,
moet de kans op bodemverontreiniging tot een verwaarloosbaar minimum worden
teruggebracht. In het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling staan algemene
voorschriften opgenomen ten aanzien van bodembedreigende activiteiten (ook van
toepassing op vergunningplichtige inrichtingen). Deze voorschriften betreffen verplichte
maatregelen en voorzieningen om tot een ‘verwaarloosbaar bodemrisico’ te komen.
Op het bedrijf vinden een aantal activiteiten plaats die worden aangemerkt als
bodembedreigend. Door het treffen van maatregelen en voorzieningen is de kans op
bodemverontreiniging verwaarloosbaar. Hieronder is een overzicht opgenomen van de
activiteiten en voorzieningen/maatregelen die getroffen worden.
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•

Opslag van mest
De geproduceerde mest wordt opgeslagen in stallen en na iedere ronde afgevoerd door
een erkend bedrijf. De stallen zijn voorzien van een vloeistofkerende vloer en voldoen aan
de voorwaarde die gesteld zijn in de Activiteitenregeling.

•

Opslag dieselolie
De olie wordt opgeslagen in een bovengrondse tank welke is geplaatst in een
vloeistofdichte lekbak. De tank is uitgevoerd conform de bepalingen van de PGS 30. Ter
plaatse van het afleverpunt is de vloer vloeistof kerend uitgevoerd.

•

Opslag van reinigings- en ontsmettingsmiddelen in emballage
Reinigings- en ontsmettingsmiddelen worden boven een lekbak opgeslagen in een
opslagkast.

•

Opslag van diergeneesmiddelen
Diergeneesmiddelen worden in de originele verpakking opgeslagen in een afsluitbare
koelkast.

•

Opslag van kadavers
Kadavers worden opgeslagen in een vloeistofdichte voorziening met koeling. De opslag
van kadavers voldoet aan de Regeling dierlijke producten 2013.

•

Opslag CCM
CCM is een product met meer dan 40% doge stofgehalte. Dit product wordt afgedekt
opgeslagen.

•

Opslag reinigingswater
Reinigingswater wordt opgeslagen in een opvangput welke vloeistofkerend is uitgevoerd.

3.9

Volksgezondheid

Om een gezonde leefomgeving te creëren (en te behouden) zijn tal van wetgevingen
geïntroduceerd. Een groot deel van de voorgaande paragrafen bevatten een toets aan
wetgeving. Deze wetgeving heeft één centrale doelstelling: het stellen van regels inzake het
voorkomen of beperken van negatieve gevolgen voor de menselijke gezondheid en het milieu.
Momenteel speelt het aspect gezondheid en veehouderij een belangrijke maatschappelijke en
politieke rol. Een van de effecten op de volksgezondheid ziet op endotoxinen. Het aspect
endotoxinen is tot op heden nog onvoldoende wetenschappelijk onderzocht waardoor nog
geen wettelijke normen zijn gesteld. Wetenschappelijke onderzoek is momenteel echter in een
dusdanig ver stadium dat de relatie tussen endotoxinen en de gezondheid van omwonenden
bij ontwikkelingen in de veehouderij niet meer genegeerd kunnen worden. In het kader van het
‘voorzorgsbeginsel’ hanteren Brabantse gemeenten (en omgevingsdiensten) vooruitlopend op
wettelijke normen de ‘Notitie Handelingsperspectieven Veehouderij en Volksgezondheid:
Endotoxine toetsingskader 1.0 van het Ondersteuningsteam Veehouderij en
Volksgezondheid’ van de provincie Noord-Brabant. Dit document biedt een kader dat
gehanteerd kan worden om te beoordelen of bij vergunningen van intensieve veehouderijen
rekening gehouden dient te worden met de blootstelling aan endotoxine concentraties die
boven de grenswaarde uitstijgen. De intensieve veehouderijen binnen de agrarische sector
dragen bij aan de emissies van fijn stof (PM10) in Nederland. Dit geëmitteerde fijn stof bestaat
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uit een aantal stoffen, waarvan endotoxinen onderdeel uit (kunnen) maken. Endotoxinen zijn
celwandbestanddelen van Gramnegatieve bacteriën; deze kunnen allergische reacties
veroorzaken bij inademing. Door de Gezondheidsraad is een norm gesteld aan de maximale
endotoxine concentraties in de buitenlucht van 30 EU/m³.
Op basis van de handreiking Endoxtoxine kan de afstand worden berekend waarbinnen naar
verwachting deze advieswaarde wordt overschreden. In de beoogde situatie wordt op
jaarbasis 1.151 kg fijn stof geëmitteerd. Hierbij geldt een richtafstand van 208 meter tot de
woningen in de nabijheid van het plangebied. Aan deze richtafstand voor endotoxinen wordt
niet voldaan. Op basis van dit toetsingskader is sprake van een verhoogd gezondheids-risico.
Hierbij wordt opgemerkt dat in de beoogde situatie sprake is van een afname van de fijn
stofemissie. In de vergunde situatie wordt ook niet voldaan aan de geadviseerde
richtafstanden. De afname van van de fijn stofemissie heeft een positief effect op het risico
voor de volksgezondheid. Op grond van bovenstaande en gelet op de verruiming van de
afstand tot woningen van derden, die de gewijzigde situering van het bouwvlak met zich mee
brengt, is het verantwoord medewerking te verlenen aan de voorgenomen ontwikkeling.
Vanaf 2016 verschenen in opdracht van de Nederlandse rijksoverheid diverse rapporten over
veehouderij en gezondheid. Zij vormen de aanleiding om in de provincie Noord-Brabant de
Handreiking veehouderij en volksgezondheid op te stellen. De handreiking bestaat uit een
algemene onderbouwing op grond waarvan volksgezondheid meegenomen dient te worden
in de ruimtelijke besluitvorming en besluitvorming in het kader van milieu. De handreiking wordt
gebruikt om te komen tot een zorgvuldige, praktische en uniforme beoordeling of er een
dusdanig verhoogd risico bestaat dat advisering vanuit de GGD wenselijk is.
In de handreiking worden diverse aspecten meegenomen in de afweging die reeds aan bod
zijn gekomen in voorliggende toelichting. In de voorgaande paragrafen is beschreven dat voor
wat betreft de aspecten geur, fijn stof en geluid wordt voldaan aan de gestelde normen. Het
initiatief heeft door de toepassing van emissiearme stalsystemen en geurreducerende
maatregelen een aanzienlijk positief effect op de omgeving en leidt tot een afname in emissie
voor fijn stof en ammoniak en een forse reductie van de geurbelasting. Ondanks dat niet
voldaan wordt aan de richtafstanden voor endotoxinen kan op grond van bovenstaande
gesteld worden dat sprake is van aanvaardbare situatie waarbij nader onderzoek of advies
van de GGD niet noodzakelijk is.
Het aspect gezondheid in relatie tot veehouderijen vormt hiermee geen belemmering voor
onderhavig initiatief.
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4. Beoordeling en conclusie
In de notitie zijn voor het voornemen aan de Schransmansdreef 8 te Den Hout de effecten
bepaald van onder meer de milieuaspecten ammoniak, geurhinder, luchtkwaliteit en
geluidshinder. Als gevolg van het voornemen wordt in de beoogde situatie aan de
wettelijke normen voor geur, ammoniak, geluid en fijnstof voldaan.
Op basis van deze notitie en de daartoe uitgevoerde onderzoeken kan worden
geconstateerd dat er geen sprake is van ‘belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu’.
Hoewel er sprake is van enig effect, is het effect echter niet zodanig dat het doorlopen
van een m.e.r.-procedure noodzakelijk is.
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Geacht college,
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In het kader van het wettelijk vooroverleg heeft u ons om een reactie gevraagd
op het voorontwerp-wijzigingsplan "Schransmansdreef 8, Den Hout!. In onze
reactie gaan wij in op onderwerpen die op basis van het provinciaal ruimtelijk
beleid relevant zijn.
Planbeschrijving

Het voorontwerp-wijzigingsplan voorziet in de uitbreiding van een
pluimveebedrijf in het buitengebied van Oosterhout. Het bouwperceel wordt
gewijzigd van vorm en beperkt uitgebreid.
Provinciaal beleidskader

Het provinciaal ruimtelijk beleid is vastgelegd in de Brabantse Omgevingsvisie.
De te beschermen provinciaal ruimtelijke belangen zijn vertaald in de Interim
omgevingsverordening Noord-Brabant (IOV) die op 5 november 2019 in
werking is getreden. Onze reactie is gebaseerd op deze documenten. Zowel de
omgevingsvisie als de IOV zijn te raadplegen via
www.omgevingswetinbrabant.nl
Inhoudelijk standpunt

Op basis van de overlegde en ons bekende gegevens zijn wij van oordeel dat
de beoogde uitbreiding op basis van het milieuaspect geur, geen doorgang kan
vinden.

bcoolen@brabant.nl
Bijlage(n)

-

Ten aanzien van milieuaspecten als geur, fijnstof en ammoniak hebben wij de
indruk dat de vergunde situatie zo laag mogelijk en daarmee wellicht onjuist is
ingevuld. Gelijktijdig is de nieuwe situatie onrealistisch hoog ingevuld zodat de
geurpluim over de woning van Schransmansdreef 7 wordt gestuurd. Daarmee
lijkt er te zijn toegerekend naar een gewenst resultaat. De ingevoerde gegevens
worden niet onderbouwd door aanvullende gegevens en debietberekeningen.
Op grond daarvan komen wij dan ook tot de conclusie dat de beoogde
uitbreiding niet kan op basis van geur.

Datum

25 maart 2020
Ons kenmerk
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Hoewel het plan in deze opzet naar ons oordeel geen doorgang kan vinden,
merken wij nog het volgende op.
Ten aanzien van het landschappelijk inpassingsplan ontbreekt een korte analyse
van de omgeving, welke landschappelijke inpassing op deze plek passend is en
hoe de toe te voegen landschapselementen hier in passen. Daarbij is het van
belang om te kijken hoe de omgeving in elkaar zit en aan te geven wat er op
deze plek al aanwezig is. Op dit moment is nog geen sprake van een
deugdelijk inpassingsplan.
Conclusie

Op basis van het vorenstaande geven wij u in overweging het plan niet verder in
procedure te brengen.
Mocht onze reactie aanleiding geven tot vragen of opmerkingen dan zijn wij
graag bereid tot nader overleg.

Provincie Noord-Brabant,

P.M.A. van Beek,
projectleider uitvoering Wet RO
In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.
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