
Technische vraag VSA inzake Bestemmingsplan Weijerseweg 7
Besluitvormende raadsvergadering 21-2-2017

Ik zou graag nog een paar extra vragen willen stellen over het bestemmingsplan. In specifiek de 
bijlage over de meting van de uitstoot.
1 Als ik het goed begrijp is dit een voorberekening is van de uitstoot, klopt dat?
2 Hoe komt het dat de norm wordt overschreden terwijl dit een schatting is?
3 Waarom is daarbij al rekening wordt gehouden met een overschrijving van de norm?
4 Kun je mij wat duidelijker uitleggen wat de gegevens en de gekleurde lijnen in deze bijlage 
precies betekenen.
5 Hoeveel stallen en hoeveel dieren betreft de nieuwe beoogde situatie?
6 Wat is de oppervlakte van elke stal en hoeveel dieren zullen daarin gehuisvest worden?
7 Met welke frequentie kunnen we vrachtverkeer verwachten voor de aan-en afvoer van voer en 
dieren?

1 Als ik het goed begrijp is dit een voorberekening is van de uitstoot, klopt dat?

De berekeningen die zijn gedaan zijn uitgevoerd met voorgeschreven rekenmodellen. 
De berekening voor de luchtkwaliteit is uitgevoerd met een door het ministerie 
aanbevolen rekenmodel, genaamd Implementatie Standaardrekenmethode 3 
Luchtkwaliteit (afgekort: ISL3a). Op basis van de hoeveelheid en de soort dieren die 
worden gehouden berekent dit programma de emissie en de concentratie aan fijn stof 
op de te beschermen objecten, die in de berekening zijn aangegeven. Dit is de enige 
wettelijk correcte wijze om vast te stellen of voldaan wordt aan de vastgelegde 
grenswaarde voor fijnstof.

2 Hoe komt het dat de norm wordt overschreden terwijl dit een schatting is?

Zoals aangegeven onder vraag 1 betreft dit een wettelijk voorgeschreven berekening 
van de situatie en geen schatting. De overschrijding in dagen is onderdeel van de 
normstelling. Die normen voor fijn stof vloeien voort uit bijlage 2 bij de Wet 
milieubeheer:

Voorschrift 4.1
b

Voor zwevende deeltjes (PMio) gelden de volgende grenswaarden voor de bescherming 
van de gezondheid van de mens:

a. 40 microgram per m3 als jaargemiddelde concentratie;

b. 50 microgram per m3 als vterentwmtig-uurgemiddelde concentratie, waarbij 

geldt dat deze maximaal vijfendertig maal per kalenderjaar mag worden 
overschreden.

Er geldt dus een norm voor het jaargemiddelde en een norm voor het 24 
uursgemiddelde. Aan de jaargemiddelde norm wordt ruimschoots voldaan. De norm 
voor het 24 uursgemiddeld mag op 35 dagen per kalenderjaar worden overschreden. 
Die overschrijding is dus onderdeel van de normstelling. Bij toetsing van berekende 
concentraties fijn stof aan de grenswaarden, mogen de concentraties worden 
gecorrigeerd voor de aanwezigheid van zeezout in de lucht, omdat dit, vooral in 
Nederland, van nature aanwezig is en ook onder de definitie van fijn stof valt. Dit is 
vastgelegd in de Wet milieubeheer (artikel 5.19, vierde lid). Die correctie bedraagt 
voor deze locatie 2 dagen.
De achtergrondconcentratie, die in de berekening wordt meegenomen, is een 
optelsom van alle activiteiten in de omgeving, waaronder verkeer, industrie en 
landbouw. Dit betekent dat het huidige bedrijf onderdeel uitmaakt van de 
achtergrondconcentratie. In de berekening wordt geen rekening gehouden met dit 
gegeven. Alle fijn stof uitstoot wordt meegenomen in de berekening. Dus in feite 
wordt de invloed van het bedrijf twee keer meegenomen.
Hierbij is voor voorliggende situatie van belang dat juist het huidige legkippenbedrijf 
zorgt voor een grotere concentratie van de fijnstof. Legkippen zorgen namelijk voor 
een grotere uitstoot van fijnstof dan varkens. De (fasegewijze) omschakeling naar het



varkensbedrijf levert dus een positieve bijdrage aan de vermindering van de 
concentratie van fijnstof.

3 Waarom is daarbij al rekening wordt gehouden met een overschrijving van de norm?

Dat is onderdeel van de normstelling. Zie het antwoord bij vraag 2.

4 Kun je mij wat duidelijker uitleggen wat de gegevens en de gekleurde lijnen in deze bijlage 
precies betekenen.

De gekleurde lijnen op de tekening bij de berekening geven de contouren weer waarop 
de verschillende concentraties zijn berekend, vertaald naar de X en Y coördinaten. 
Rechts in de kantlijn zijn die contourwaarden weergegeven.

5 Hoeveel stallen en hoeveel dieren betreft de nieuwe beoogde situatie?

Zoals in de toelichting bij het bestemmingsplan is opgenomen is de locatie nu in 
gebruik als intensieve veehouderij met legkippen. De bedoeling is om het 
bedrijf fasegewijs om te vormen tot een intensieve veehouderij voor vleesvarkens en 
gespeende biggen. Alvorens de gehele omschakeling van het bedrijf is gerealiseerd 
wordt gestart met de oprichting van één nieuwe varkensstal (voor 2000 vleesvarkens 
en 2656 gespeende biggen) ten noorden van de bestaande opstallen. Het totale 
veebestand na de realisatie van die vleesvarkensstal is opgenomen in onderstaande 
tabel. Deze tabel is ook te vinden in de bijlage genaamd "Cumulatieve geurbelasting 
Verordening Ruimte 2014" die onderdeel uitmaakt van het bestemmingsplan.

Stal
nummer

Aantal
dieren

tRAV
nummer

Emissie
punt

Diercategorie

9 6435 E.2.9.1 Legkippen
8 13257 E 2 11.1 Legkepen
10 15246 E.2 11.1 Legkepen
11 2000 03.2 15.4.2 Vlees v/opfokz
11 2656 D1.1.15.4.2 Gesp biggen

3 25 81 Schapen

6 Wat is de oppervlakte van elke stal en hoeveel dieren zullen daarin gehuisvest worden?

- Stal 3, 25 schapen met een oppervlakte van circa 40 m2
- Stal 8, 13257 legkippen met een oppervlakte van circa 800 m2;
- Stal 9, 6435 legkippen met een oppervlakte van circa 700 m2;
- Stal 10, 15246 legkippen met een oppervlakte van circa 950 m2;
- Stal 11, 2000 vleesvarkens en 2556 gespeende biggen met een oppervlakte 

van circa 3000 m2.

7 Met welke frequentie kunnen we vrachtverkeer verwachten voor de aan-en afvoer van voer en 
dieren?

Dat is sterk afhankelijk van de omstandigheden. De soort transporten die plaatsvinden 
zijn het afvoeren van eieren en mest, het aan- en afvoeren van dieren en het 
aanvoeren van voer. Gemiddeld kan worden uitgegaan van 3 transporten per dag.


