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Opzet nieuwe situatie 
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Stal D, C en B voor de huisvesting van 18.500 vleeskuikens, 18.500 haantjes, 8.000  legkippen, 100 

varkens. De 15 runderen worden in gebouw K gehuisvest. 

De oppervlakte in stal D is ( 14 x 76 =) 1.064 m2. Hier wordt de uitloop van de vleeskuikens en 

haantjes voorzien. 

De oppervlakte in stal C is ( 29,5 x 96 =) 2.832 m2. Hier wordt de huisvesting van de vleeskuikens en 

de haantjes voorzien. 

De oppervlakte in stal B is ( 23 x 96=) 2.208 m2. Hier wordt de huisvesting van de legkippen met 

wintergarten voorzien naast de huisvesting van de 100 vleesvarkens met overdekte uitloop. 
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In stal K worden 15 runderen gehouden, waarbij vooral de runderen ook naar buiten uitlopen. 

1. Legkippen in stal B met wintergarten en uitloop 

naar buiten in de fruitboomgaard. 

In stal B worden 8.000 legkippen gehouden. De totale oppervlakte van stal B is 2.208 m2. Daarvoor 

moet de stal worden opgedeeld in een ruimte voor de legkippen, de wintergarten en de 100 

vleesvarkens met uitloop. 

De legkippen worden bij voorkeur in een grondhuisvesting gehouden waarbij legnesten worden 

geïnstalleerd met een been en mestdroging onder de beun met mestbanden. Daarnaast wordt ter 

vermindering van de fijnstof een warmtewisselaar toegepast met een reductiepercentage van 31% 

PM10. Aan de zuidoostzijde van stal B wordt de wintergarten gesitueerd. De stal wordt geventileerd 

met ventilatoren op het dak. 

De uitgangspunten van het houden van legkippen is vastgelegd in een aantal documenten. De 

vereiste leefoppervlakte voor legkippen is vastgelegd in het “Besluit houders van dieren”. 

Besluit houders van dieren: 

Legkippen worden ten minste gehuisvest en verzorgd overeenkomstig de artikelen 2.70, 2.73, 2.74, 

eerste en tweede lid, 2.75 en 2.76. 

Artikel 2.70. Houden en huisvesten in alternatieve huisvestingssystemen 3       
1Legkippen beschikken ten minste over: 

a. 1.111 cm2 bruikbare oppervlakte per legkip; 
b. één nest per 7 legkippen dan wel een gemeenschappelijk nest van 1 m2 per 120 

legkippen; 
c. een met strooisel bedekte oppervlakte van 250 cm2 per legkip waarbij in ieder geval 

een derde deel van het grondoppervlak met strooisel is bedekt; 
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d. een zitstok met een lengte van 15 cm per legkip die niet is aangebracht boven het 
strooisel. De horizontale afstand tussen de zitstokken bedraagt ten minste 30 cm en 
tussen de zitstokken en de wand ten minste 20 cm; 

 
e. een passende voorziening die het doorgroeien van nagels tegengaat; 
f. een voerbak waarvan de lengte van de voor de legkippen toegankelijke kant ten minste 10 

cm per legkip bedraagt of, indien het een ronde voerbak betreft, ten minste 4 cm per legkip, 
en 

g. een bereikbare watervoorziening bestaande uit: 
1° een continu werkende drinkgoot waarvan de lengte van de voor de legkippen 

toegankelijke kant ten minste 2,5 cm per legkip bedraagt; 
2° een ronde drinkbak waarvan de lengte van de voor de legkippen toegankelijke kant 

ten minste 1 cm per legkip bedraagt, of 
3° één drinknippel of één waterbakje per 10 legkippen. Bij watervoorziening via nippels 

of drinkwaterbakjes zijn per legkip ten minste twee nippels of drinkwaterbakjes 
bereikbaar. 

De onder a. aangegeven 1.111 cm2 bruikbare oppervlakte wordt als volgt bezien in het kader van dit 
besluit: 
“bruikbare oppervlakte: een ten minste 30 cm breed oppervlak met een helling van ten hoogste 8 

graden met boven het gehele oppervlak een vrije ruimte van ten minste 45 cm hoogte. De 

oppervlakte van het nest wordt niet tot de bruikbare oppervlakte gerekend”; 

Dit houdt in dat voor de beun en scharrelruimte minimaal 1.111 cm2 nodig is. Dit houdt in dat er 9 

kippen per m2 kunnen worden gehouden. Verdeeld over 8.000 kippen bedraagt dit minimaal 889 m2 

verdeeld over de beun en scharrelruimte. 

De emissie van ammoniak wordt geregeld in het besluit emissiearme huisvesting en de 

omgevingsverordening Limburg. De emissie van fijn stof wordt eveneens geregeld in het besluit 

emissiearme huisvesting. Hieronder is deze regeling weergegeven voor de legkippen. 

Artikel 5.1. onder a geeft aan dat kolom A geldt voor dierenverblijven die opgericht zijn uiterlijk 30 juni 

2015. Stal B is voor legkippen vóór deze datum opgericht.  In de nota van toelichting van het besluit is 

aangegeven wat oprichting inhoudt. Hieronder is deze toelichting weergegeven. 

Oprichting van een dierenverblijf 

Onder oprichten wordt het feitelijk fysiek oprichten (bouwen) bedoeld. Onder oprichten valt niet 

alleen de bouw van een geheel nieuw dierenverblijf (nieuwbouw), maar ook het volledig vervangen 

van een bestaande stal (herbouw) zoals een dierenverblijf dat wordt afgebroken en opnieuw in een 

moderne vorm op de oude fundering wordt opgebouwd. Ook een uitbreiding (aanbouw) van een 

bestaand dierenverblijf met dierplaatsen wordt als het oprichten van een (nieuw) dierenverblijf 

aangemerkt. Opgericht wil in alle gevallen zeggen dat de oprichting, vervanging of uitbreiding is 

afgebouwd en klaar om in gebruik te worden genomen. Ook een emissiearme techniek, zoals een 

luchtwassysteem, moet aanwezig zijn en klaar voor gebruik. 

In de praktijk komt het steeds vaker voor dat vanwege de beperkte ruimte binnen een bouwblok een 

dierenverblijf zodanig wordt gewijzigd en vergroot dat feitelijk een geheel nieuw dierenverblijf 

ontstaat. Dit is oprichting in de zin van vervanging. Het vervangen van de bovenbouw van een 
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dierenverblijf is niet het oprichten van een dierenverblijf, tenzij sprake is van een extra verdieping en 

het uitbreiden met dierplaatsen. 

Er is geen sprake van nieuwbouw, herbouw of aanbouw. Alles is gebouwd om in gebruik te worden 

genomen. Ook is een warmtewisselaar reeds aanwezig. Alleen het huisvestingssysteem met beun, 

legnest en mestbanden dienen te worden geïnstalleerd. Daarnaast dient de wintergarten in de 

bestaande stal te worden gerealiseerd met openingen naar buiten voor de uitloop. 

Een dierenverblijf is gedefinieerd volgens artikel 1 lid 1 van de Wet ammoniak en veehouderij. Deze 

luidt: al dan niet overdekte ruimte waarbinnen dieren worden gehouden; Dit is in feite de stal en 

niet het huisvestingssysteem. 

Legkippen 

Voor legkippen zijn er twee maximale emissiewaarden: 0,125 kg (kolom A) en 0,068 kg (kolom B en 
C). 

Kolom A (0,125 kg) voor bestaande stallen 

De maximale emissiewaarde van 0,125 kg van kolom A geldt voor huisvestingssystemen in een stal 
die is opgericht op uiterlijk 30 juni 2015 (vóór 1 juli 2015 dus). 

De enige uitzondering hierop is een bestaande traditionele stal van vóór 1 januari 2007, die is 
gecompenseerd door intern salderen. Dan geldt de maximale emissiewaarde niet (artikel 5 lid 
2(opent in nieuw venster)). Meer weten over intern salderen? 

Kolom B en C (0,068 kg) voor nieuwe stallen en vervanging/uitbreiding 

Vanaf 1 juli 2015 geldt voor nieuwe stallen en vervanging/uitbreiding, de maximale emissiewaarde 
voor ammoniak van kolom B: 0,068 kg. Meer precies geldt kolom B voor huisvestingssystemen die 
onderdeel vormen van een dierenverblijf dat is opgericht op of na 1 juli 2015. 

Overgangsregeling bestaande stallen bij inwerkingtreding Besluit 

Er is een overgangsregeling voor bestaande stallen die zijn vergund of aangevraagd vóór 1 juli 2015. 
Deze regeling staat in artikel 5 lid 3 en 4(opent in nieuw venster). In deze situaties geldt kolom A in 
plaats van kolom B. Meer weten over deze overgangsregeling? 
 

In onderhavige situatie wordt er van uitgegaan dat kolom A geldt met een maximale emissie van 

0,125 kg NH3 per legkip. Totaal voor 8.000 legkippen is dit 1.000 kg NH3. 

Ingeval de aanpassing voor de huisvesting van de kippen toch gezien moet worden als een oprichting 

dan geldt de norm 0,068 kg NH3 als maximale emissie per dierplaats. Totaal houdt dit in dat 8.000 x 

0,068 = 544 kg NH3 maximaal uitgestoten kan worden. 

De Provinciale omgevingsverordening schrijft voor een nieuwe stal voor grondhuisvesting 0,068 kg 

NH3 voor en voor volièrehuisvesting in een nieuwe stal 0,055 kg per dierplaats, ingeval uitgegaan 

wordt van een nieuwe stal. Dit is volgens de uitleg van de Provinciale omgevingsverordening niet 

geheel nodig. 

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=BESLUIT%20EMISSIEARME%20HUISVESTING
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=BESLUIT%20EMISSIEARME%20HUISVESTING
https://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw/ammoniak/bbt/intern-salderen-0/
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=BESLUIT%20EMISSIEARME%20HUISVESTING/article=5
https://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw/ammoniak/nieuw-besluit/overgangsrecht/
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Ingeval besluit emissiearme huisvesting kolom C van toepassing is dan geldt 0,068 en dan zal ook de 

Provinciale verordening 0,068 gelden voor grondhuisvesting. Ingeval beiden niet van toepassing zijn, 

dan kan uitgegaan worden van een maximale emissie van 0,125 kg NH3, zijnde kolom A van het 

besluit emissiearme huisvesting. 

In onderstaande tabel zijn huisvestingssystemen weergegeven voor grondhuisvesting van legkippen. 
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Ook een volièresysteem met een niveau is mogelijk. Daarbij zijn mestbanden onder de beun die 

frequent afdraaien. Het huiusvestingssysteem is dan E.2.11.2.1.  

 

Dit systeem voldoet aan de norm voor ammoniak . Voor fijnstof kan een warmtewisselaar zorgen 

voor reductie van fijn stof. 

 

Voor het systeem volière E.2.11.2.1. met een beluchtingscapaciteit van minimaal 0,2 m3 per dier per 

uur ( BWL 2004.10.V3) waarbij tussen de 45 en 55% van de leefruimte voorzien is van een rooster 

met daaronder een mestband. Leefruimte dient minimaal 1.111 cm2 te zijn, exclusief de 

legnestruimte. Stel beun( rooster) is 50% dan is er evenveel vloerruimte als beunruimte. Daarmede 

0,5 m2 vloer en 0,5 m2 beun per 9 legkippen. Er dient 1 m2 legnest minimaal te zijn bij 120 kippen.  
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Een en ander kan er in voorzien van een oppervlakte aan legnest van 70 m2, beunoppervlakte van 

445 m2, vloeroppervlakte van 445 m2 en een wintergartenoppervlakte van 445 m2. Er is dan 50% 

wintergarten t.o.v. leefruimte in de stal. De zijkant van de wintergarten dient 2 meter hoog te zijn en 

minimaal 70% te bestaan uit windbreekgaas. Daarmede is de gemiddelde emissiehoogte uit de 

wintergarten 1,50 meter.  

Voor de ventilatie van de stal wordt uitgegaan van een vereiste maximale ventilatie van 7m3 per kip. 

Totaal is dit ( 8.000 x 7 =) 56.000 m3 lucht per uur.

 

De nokhoogte van stal B bedraagt 8,7 meter en de goothoogte 4,3 meter. 70% van de zijkant dient 

met windbreekgaas te worden uitgevoerd. Stel 50 cm. onder goot en 50 cm boven peil. Totaal 3,3 
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meter opening. De gemiddelde hoogte is dan ( 3,3+0,5 = 3,8/2 =) 1,9 meter hoogte. Vanuit de 

wintergarten. De handleiding V-stacks vergunning geeft de volgende uitgangspunten voor de 

geurbelastingberekeningen.Dit vormt ook de basis voor de fijnstofberekeningen en de 

ammoniakdepositieberekeningen. 

 

Op de nok worden ventilatoren geplaatst met een minimale capaciteit van 56.000 m3 per uur. 

Voor de verlaging van de fijn stof wordt een warmtewisselaar toegepast. De minimale hoeveelheid 

lucht die door de warmtewisselaar dient te gaan is bij variant A 1 m3 per uur per kip.  

De standaardventilatie per kip op grond van V-stacks bedraagt voor grondhuisvesting 2,8 m3 per uur 

per dier en bij volière 2,4 m3 per uur per dier. We gaan hier uit van 2,8 m3 vanwege het feit dat het 

een één-etage volière betreft. Er gaat daarmede 2,8 – 1  = 1,8 m3 lucht via de ventilatoren en 1 m3 via 

de warmtewisselaar naar de buitenlucht. Bij 8.000 legkippen is dit ( 8.000 x 1,8 = ) 14.400 m3 via de 
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ventilatoren en 8.000 m3 via de warmtewisselaar. Totale ventilatie volgens V-stacks vergunning 

22.400 m3/uur en daarmede  6,22 m3 per seconde. 

 

Op het dak zijn 8 ventilatoren naast de nok geplaatst. De hoogte van de uitstroom is ca. 9 meter 

hoog.  Naast de stal is de warmtewisselaar gepositioneerd. Uitgegaan wordt van diameter van de 

ventilatoren van 72 cm. 

De gemiddelde gebouwenhoogte bedraagt ( 8,7 + 4,3)/2 = 6,5 meter. 
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Het gemiddelde emissiepunt van de acht ventilatoren op het dak bedraagt X 175.841 Y 364.668. 

 

Het emissiepunt van de warmtewisselaar is X 176.052 Y 364.760. 

 

Het gemiddelde emissiepunt aan de zijkant van de overdekte uitloop is X 176.077 Y 364.748. 

De diameter van de uitstroomopening van de warmtewisselaar bedraagt 82 cm.  

 

Ligging emissiepunt 
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Op basis van bovenstaande richtlijnen worden de brongegevens bepaald. 

Daarbij wordt uitgegaan van één emissiepunt per stal. Dit is het geometrisch gemiddelde van de 

nokventilatoren, warmtewisselaar en de zijwand van de wintergarten. 

Ligging emissiepunt 

Onderdelen emissies X-coördinaat Y-coördinaat 

Nokventilatoren 175.841 364.668 

Warmtewisselaar 176.052 364.760 

Zijwand overdekte uitloop 176.077 364.748 

Geometrisch gemiddelde 175.990 364.725 

 

Hoogte emissiepunt 

Dit is de (gemiddelde hoogte van de emissiepunten met verticale uitstroom + hoogte uitloop) / 2. De 

gemiddelde hoogte van de emissiepunten met verticale uitstroom bedraagt: 

Hoogte nokventilatie: 9 meter 

Hoogte uitstroming warmtewisselaar 4,5 meter 

Hoogte horizontale uitstroming uitloop 1,5 meter. 

De gemiddelde hoogte bedraagt dan (9+4,5)/2 = 6,75 verticale uitstroming. 

De definitieve hoogte bedraagt daarmede ( 6,75 + 1,5) /2 =4,125 meter. 

 

Diameter 

De diameter van het emissiepunt is een fictieve diameter die wordt berekend op basis van 

bovenstaande handreiking.   

8 x 0,72 m geeft oppervlakte van 3,256 m2. Der oppervlakte van de uitstroming van de 

warmtewisselaar is 0,528. Totale oppervlakte is 3,784 m2. Dit wordt door 9 gedeeld en de 

gemiddelde oppervlakte bedraagt 0,42 m2.  

De diameter die daarbij hoort is 0,72 meter. 

 

Uittreesnelheid 

Deze bedraagt 0,4 meter o.b.v. de handreiking. 
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Immers de uitloop heeft een horizontale uitstroming. Een deel van de emissiepunten, waardoor 

standaard 0,4 gekozen dient te worden. 

De totale lengte van gebouw B is 96 meter. 

De totale breedte van gebouw B is 23,4 meter. 

De hoogte van gebouw B is 9 meter en de oriëntatie van gebouw B is 43 graden. 

 

2. Vleesvarkens in stal B met overdekte uitloop 
 

Er worden 100 vleesvarkensplaatsen gerealiseerd, waarbij de varkens in verschillende stadia van 

ontwikkeling zijn. Er worden per week maar een aantal varkens geslacht voor de verkoop in de 

winkel.  

In het kader van het Besluit emissiearme huisvesting vallen varkens die gehouden worden op een 

leefoppervlak van 1,1 meter met een verharde uitloop van 0,7 meter buiten de reikwijdte van het 

besluit. 

Op grond van artikel 3.1.1. onder lid e ii) van de Provinciale Omgevingsverordening kan worden 

gesteld dat de realisatie eveneens niet in aanmerking komt voor toepassing van een maximale 

emissienorm volgens de Provinciale omgevingsverordening 2014. 

 
 

Het dierenverblijf wordt na 10 oktober 2013 gewijzigd en er wordt een put aangekoppeld, echter de 

put is niet van belang voor de reductie van de ammoniakemissie. Hierdoor valt de aanpassing aan de 

stal buiten de reikwijdte van de Provinciale Omgevingsverordening voor wat de maximale 

emissienorm betreft voor onderhavige stalruimte voor de vleesvarkens. 
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De ventilatie van de vleesvarkens is volgens het klimaatplatform als volgt: 

 
In de onderhavige situatie wordt van een maximale ventiatie per dier per uur aangehouden van 80 

m3. Totaal spreken we dan over ( 100 x 80 m3=) 8.000 m3. 

 

Diameter 

Dit is mogelijk middels een ventilator op het dak van de stalruimte met een  

diameter van 72 cm.  

De diameter wordt bepaald door de nokventilator nl. 0,72 meter. De opening van de uitlopen spelen 

daarin geen rol. 

 

Snelheid 

 

Daarnaast is er een geopende ruimte voor de varkens vanwege de uitloop. Deze is overdekt maar 

middels een windbreekgaas aan een zijde open. Uitgaande van een centrale gang waarbij aan de 

achterzijde de uitloop per afdeling is geregeld, is aan beide zijden van de stal windbreekgaas 

aanwezig.  De nokventilator heeft een hoogte van 9 meter uitstroomhoogte. De emissies van de 

uitlopen is standaard op 1,5 meter hoogte.  

De uittredesnelheid is bepaald op grond van de handreiking en daarmede 0,4 meter per seconde  

omdat er sprake is van twee delen met horizontale uitstroming.  

 

Emissiepunthoogte 

 

De defintieve hoogte van het emissiepunt wordt bepaald door de nokventilator zijnde  9 meter en de 

openingen van de uitloop nl. 1,5 meter 

 ( 9+1,5)/2 = 5,25 meter. 

 

Ligging emissiepunt 
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Het geometrisch gemiddelde emissiepunt is het gemiddelde van de coördinaten van de nokventilator 

en de gemiddelde coördinaten van de twee uitlopen. 

Het achterste deel van stal B wordt  ingericht voor vleesvarkens. Het emissiepunt is daarmede X 

176.037 en Y 364.722. 

 

3. Vleeskuikens met overdekte uitloop 
 

In stal C worden 18.500 vleeskuikens gehouden. In het kader van het besluit emissiearme huisvesting 

worden maximale emissienormen gesteld voor ammoniak en zwevende deeltjes ( fijnstof PM10). 

In onderhavige situatie wordt er van uitgegaan dat sprake is van een nieuw dierenverblijf, zowel voor 

het Besluit emissiearme huisvesting en de Provinciale omgevingsverordening. 

De maximale emissienorm voor ammoniak bedraagt o.b.v. het Besluit emissiearme huisvesting 0,024 

kg NH3 per dierplaats en voor fijnstof 16 gram PM 10 per dierplaats per jaar. De Provinciale 

verordening 2014 gaat uit van een maximale norm van 0,035 kg NH3 per dierplaats per jaar en er is 

geen grens gesteld aan de zwevende deeltjes. 

Bij de vergunningsaanvraag gaan we daarom uit van een maximale norm van 0,24 kg NH3 voor 

ammoniak en 16 gram PM 10 voor fijnstof per dierplaats per jaar. 

Het systeem E.5.11. in combinatie met E.7.6. voldoet aan deze maximale normen. 

 

 
 

Naast het huisvestingssysteem zal in gebouw D een overdekte uitloop in gebruik worden genomen. 
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Hieronder wordt het systeem beschreven. Tevens is een systeem weergegeven, waarbij de 

warmtewisselaar buiten staat en de lucht via lamellen in de stal wordt gebracht en in de nok wordt 

opgevangen. 
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De eisen die gesteld worden aan het systeem zijn in de leaflet weergegeven. In bovenstaande tabel 

zijn daar een aantal van weergegeven. Belangrijk daarbij is dat de minimaal geïnstalleerde capaciteit 

van de warmtewisselaar. Deze bedraagt 0,35 m3 per dierplaats per uur ( of minimaal 8 m3 per m2 

staloppervlak). In onderhavige situatie gaan we uit van 8 m3 per m2 staloppervlak. Het staloppervlak 

bedraagt ( onder aftrek van 6 meter voorruimte in de stal; een 2 meter gangpad aan de zijkant en 

een middenpad tussen de stal voor haantjes en vleeskuikens van totaal 2 meter) 28 meter maal 44 

meter = 1.232 m2. Dit houdt in dat er totaal 15 vleeskuikens per m2 gehuisvest kunnen worden. Deze 
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worden verdeeld in compartimenten vanwege een verschil in groeistadium. Daarmede wordt een 

continue aanwas voor de slachterij gewaarborgd. Er is bij het gangpad een kleine voorruimte waar de 

eieren neergelegd kunnen worden om uit te komen onder speciale omstandigheden. Na een tijdje 

wortd de gehele afdeling beschikbaar gesteld voor verdere uitgroei. Vandaaruit kan ook de 

overdekte uitloop worden bereikt. Deze is totaal 500 m2 groot, hetgeen neerkomt op 38% uitloop per 

m2 leefruimte. Totaal is 8 m3 lucht nodig voor de warmtewisselaar per uur voor de goede werking. Dit 

betekent totaal ( 8 x 1.232 =) 9.856 m3 lucht. 

 

 
Coördinaat warmtewisselaar voor vleeskuikenstal X 176.063 Y 364.771. Emissiehoogte 4,5 meter en 

diameter 82 cm. 

 

Voor de ventilatie van de stal geeft het klimaatplatform 3,6 m3 per kg lichaamsgewicht aan. Bij een 

vleeskuiken wordt daarbij uitgegaan van een eindgewicht van 2,2 kg. Dit betekent totaal 8 m3 lucht 

per dierplaats per uur. Voor de 18.500 vleeskuikens betekent dit ( 18.500 x 8 =)148.000 m3 per uur. 

Daarvoor kunnen ca. 10 ventilatoren op het dak worden geplaatst met een diameter van 72 cm. 

Het geometrisch gemiddelde coördinaat van deze 10 ventilatoren is: X   176.056 Y 364.788. 

 

 
 

Ten behoeve van de uitloop ( wintergarten) is stal D beschikbaar. Deze zal aan een zijde worden 

geopend. In onderstaande afbeelding is het midden van de zijwand aangegeven waar de lucht 

zijwaarts naar buiten kan. Het coördinaat daarvan is: X 176.046 Y 364.804. 

 

 
Voor de luchtcirculatie worden ondersteuningsventilatoren geïnstalleerd die op maximaal 20 meter 

van elkaar worden gemonteerd aan de nok van de stal. Daarbij is een minimale opbrengst van 20 m3 

per m2 staloppervlak nodig. Daarmede is totaal ( 20 x 1.232 =) 24.640 m3 lucht per uur. 
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Ook hier worden zoals bij de legkippen de brongegevens gebaseerd op de handreiking V-stack 

vergunning, zoals hierboven afgebeeld. 

 

Ligging emissiepunt. 

 

Er moet een emissiepunt per stal worden ingevoerd. De coördinaten zijn het geometrisch gemiddeld 

van alle nokventilatoren en het emissiepunt van de warmtewisselaar en het midden van de zijwand 

van de uitloop. 

Onderdelen emissies X-coördinaat Y-coördinaat 

Nokventilatoren 176.056 364.788 

Warmtewisselaar 176.063 364.771 

Zijwand uitloop 176.046 364.804 

Geometrisch gemiddelde 176.055 364.788 

 

Hoogte emissiepunt. 

Dit wordt berekend door het gemiddelde te bepalen van het geometrisch gemiddelde van verticale 

uitstroomopeningen met daarbij opgeteld het geometrisch gemiddelde van horizontale 

uitstroomopeningen. 
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Dit is dan  11 meter voor de nokventilatoren en 4,5 voor de warmtewisselaar (11 + 4,5)/2 =7,75 

meter. Daarbij opgeteld de standaardhoogte van 1,5 voor de zijwand van de uitloop  

(7,75 + 1,5)/2 = 4,63 meter. 

 

Diameter emissiepunt 

Dit is een fictieve diameter bepaald door de gemiddelde oppervlakte te bepalen van de 

warmtewisselaar en de 10 nokventilatoren.  

De uitkomst daarvan is 0,72 meter. 

 

Uittreesnelheid 

Deze wordt bepaald op 0,4 meter per seconde ingeval een deel van de emissie horizontaal is. 

 

Zwaarterpunt  

 

Door de concentratie van stallen is een geometrisch gemiddeld zwaartepunt van het bedrijf gekozen: 

X176.036 Y 364.786. 

Voor gebouw K is het zwaartepunt gekozen van de gebouwen H,J en K. Dit is: X 175.993 Y 364.716. 
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4. Haantjes met overdekte uitloop 

 
In stal C worden ook 18.500 haantjes gehouden met uitloop. De oppervlakte bedraagt netto voor 

leef-oppervlak 28 meter x 44 meter en totaal 1.232 m2. Daarnaast is er een uitloop van 500 m2. Dit is 

40% van het leefoppervlak in de stal. 

Het Besluit emissiearme huisvesting gaat bij nieuwe stallen met grondhuisvesting uit van 0,051 kg 

NH3 als maximale norm voor de ammoniakemissie en 21 gram fijnstof PM 10 voor grondhuisvesting 

per dierplaats per jaar. In de Provinciale Omgevingsverordening Limburg 2014 is een norm van 0,11 

kg NH3 opgenomen voor een maximale norm voor ammoniak per dierplaats per jaar. Voor fijnstof is 

in de Omgevingsverordening geen norm opgenomen. 

Met een huisvestingssysteem E.1.10 een biologisch luchtwassysteem met 70% ammoniakreductie; 

45% geurreductie en 60% fijnstofreductie voldoet dit systeem aan de genoemde maximale normen. 

 

 
Uitgaande van een eindgewicht van 2,2 kg. en een ventilatie-eis van 3,6 m3 per uur per kg 

lichaamsgewicht, dan is de maximale ventilatiecapaciteit 8 m3 per uur. Voor de V-stacks norm wordt 

aangesloten bij de ventilatienorm voor opfokhennen scharrel 1,8 m3 per uur per dierplaats. 

 

 
 

De luchtwasser wordt achter stal C geplaatst voor de luchtwassing van de lucht uit de stal van de 

haantjes. Het emissiepunt is daarmede gelegen op X 176.006 Y 364.737. 

Bij de bepaling van de brongegevens voor de luchtwasser wordt aangesloten bij de handreiking V-

stacks vergunning. In onderhavige situatie wordt er van uitgegaan dat de ventilatoren vóór de 

luchtwasser worden geplaatst waardoor de diameter wordt bepaald door de uitstroomopening van 

de luchtwasser( conform 3.5.3. handreiking). 

 
Voor de berekening van de uittredesnelheid worden eveneens de uitgangspunten van de handreiking 

gevolgd onder 3.6.8.  
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Hiervoor wordt de standaardventilatienorm gehanteerd van 1,8 m3 per uur per dierplaats. Voor 

18.500 haantjes bedraagt dit totaal 33.000 m3. Voor de dimensionering van de luchtwasser wordt 

uitgegaan van 148.000 m3 per uur. Uitgegaan wordt van BWL2006.02.V6 

De capaciteit van de luchtwasser bedraagt 3900 m3 per m2 per uur filterpakket. 

 

 

 
De emissiehoogte bedraagt ca. 7 meter. De diameter is 3,19, het uitstroomoppervlak 8 m2. De 

snelheid van de lucht bedraag 1,15 meter per seconde bij 33.000 m3 lucht per uur op grond van V-
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stacks. 

 
 

Voor de uitloop van de haantjes is stal D ingericht met een open zijwand tussen stal C en D.  

De coördinaten van het midden van deze zijwand zijn X: 176.020 Y 364.779 

 

 
 

De brongegevens voor de haantjes worden mede bepaald door de richtlijnen volgens handleiding V-

stacks vergunning zoals hierboven afgebeeld. 

 

Ligging emissiepunt 

 

Per stal is één emissiepunt. Dit is het geometrische gemiddelde van de luchtwasser en het midden 

van de luchtdoorlatende zijwand van de uitloop. 

In dit geval:(176.006 / 364.737 + 176.020 / 364.779)/2 = 176.013 / 364.758. 

 

Hoogte emissiepunt 

 

Dit is het gemiddelde van de hoogte van de uitstroom van de luchtwasser ( 7 meter) en de 

gemiddelde hoogte van de zijwand van de uitloop. Deze laatste wordt bepaald op 1,5 meter. 

De gemiddelde hoogte bedraagt daarbij ( 7+1,5 /2=) 4,3. 

 

Diameter emissiepunt 

 

De uitloop telt daarbij niet mee en wordt dus bepaald door de diameter van de uitstroomopening 

van de luchtwasser. Deze is bepaald op 3,19 meter. 
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Uittredesnelheid 

 

Deze wordt bepaald door de standaardwaarde als een deel van de emissiepunten een horizontale 

uitstroming heeft. Voor de uitloop geldt dit, waardoor deze op 0,4 meter per seconde komt. 

 

 

5. Vleesrunderen  

 
De vleesrunderen worden deels buiten gehouden en deels in stal K. 

 

 
 

Er wordt uitgegaan van natuurlijke ventilatie. Daarvoor wordt als emissiepunt het midden van de stal 

aangehouden. De lucht wordt via de geopende zijwanden ververst. 

 

De snelheid wordt daardoor bepaald op 0,4 meter per seconde, de gebouwenhoogte 1,5 en de 

emissiepunt hoogte ook 1,5. Het emissiepunt op 175.998 / 364.710 

 

 

6. Overzicht brongegevens nieuwe situatie 
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7. Geur voorgrond 
 

 
In bovenstaande figuur is de geurbelasting weergegeven op de geurgevoelige objecten in de nabije 

omgeving voor de aan te vragen situatie. 
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In de onderstaande figuur is de geurbelasting weergegeven op de geurgevoelige objecten in de 

nabije omgeving voor de vigerende situatie. 

 

 
Uit de vergelijking blijkt dat er een sterke afname is van de geurbelasting op de omgeving. Deze 

liggen ver beneden de norm, terwijl in de bestaande situatie deze op enkele woningen dichtbij de 

norm komt. 

Deze berekeningen zijn gemaakt met het V-stacks verspreidingsmodel dat onlangs is gewijzigd.  

Ter illustratie van de geurcontouren van de voorgrondbelasting door Stadsboerderij Hushoven en de 

vergunde situatie van Lemmers Food Group is met behulp van V-stacksgebied een contour berekend, 

hetgeen niet als cumulatieberekening met omliggende bedrijven gezien kan worden. 

Het geeft de contouren aan die ook terug te vinden zijn in de tabellen die getoond zijn. 
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Geurcontouren vergunde situatie. 

 
 

aan te vragen situatie 
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8. Fijnstof 
 

In onderstaande figuur zijn de fijnstofconcentraties weergegeven op de woningen in de omgeving. 

De grens daarbij is een concentratie van 40 microgram per m3. De hoogste bijdrage is 21,96 

microgram, hetgeen ver onder de gestelde norm ligt. Ook het aantal overschrijdingsdagen boven de 

50 microgram ligt ver beneden het maximaal aantal van 35, nl. 9,9. Daarmede voldoet de aanvraag 

aan de fijnstof normen. 

 

 
 


