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1 Inleiding 

Veehouderij Kruiswijk heeft een agrarisch bedrijf aan de Rijksstraatweg 188 te Loenen 
aan de Vecht. Er is een melding activiteitenbesluit gedaan voor 75 melkkoeien, 110 stuks 
jongvee, 55 zoogkoeien, 40 vleesstieren, 2 paarden, 1 pony worden gehouden. Hiervoor 
is ook een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, thans Wet 
natuurbescherming. Er loopt een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor 
realisatie van een hondenpension. Daar gaat deze ruimtelijke onderbouwing niet over. 
Deze ruimtelijke onderbouwing heeft betrekking op het verzoek tot bouwvlak 
vergroting voor de rundveehouderij (mestvergisting en opslag ruwvoer). 
 
Het betreffende perceel staat kadastraal bekend als gemeente Linschoten, sectie A, nr. 
152, 155 en 1189. Op de topografische kaart van het Kadaster in figuur 1.1 is de ligging 
van het bedrijf weergegeven. Het perceel ligt langs de Rijksstraatweg ten noorden van 
Loenen aan de Vecht. Ten zuiden van de bedrijfslocatie ligt een sportveldencomplex. 
De overige omliggende gronden en bedrijven zijn agrarisch in gebruik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figuur 1-1 Ligging plangebied (      = bedrijfslocatie) 

Bron: Kadaster

 

Schaal 1:10000 
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1.1. Aanleiding: herziening bestemmingsplan landelijk 
gebied noord 

 
In 2014 wordt het vigerende bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied Noord’ van de 
gemeente Stichtse Vecht herzien. Dit biedt Veehouderij Kruiswijk de mogelijkheid om 
de wens tot bedrijfsuitbreiding kenbaar te maken.  
 
Dit plan is concreet en vroegtijdig aan de gemeente mede gedeeld in een inspraakreactie. 
Deze ruimtelijke onderbouwing ligt ter onderbouwing aan de ingediende zienswijze op 
het ontwerp-bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied Noord’. De Gemeenteraad heeft in de 
nota van zienswijzen behorende bij vaststelling van het bestemmingsplan besloten niet 
mee te werken aan vergroting van het bouwvlak. De initiatiefnemers hebben hier beroep 
tegenaan getekend. Er is door een deskundige (Stab) advies uitgebracht aan de Raad van 
State. Dit verslag (relevante passages voor deze locatie) is bijgevoegd in bijlage 2 bij deze 
ruimtelijke onderbouwing. Uit het advies volgt dat het huidige bouwvlak te klein is om 
de mestvergistingsinstallatie op te richten.  
 
Op 4 oktober 2017 is door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een 
tussenuitspraak gedaan in deze zaak. In rechtsoverweging 16 van deze uitspraak is het 
beroep aan de orde gekomen. Uit de tussenuitspraak blijkt dat de initiatiefnemers 
hebben voldaan aan de vaste jurisprudentie met betrekking tot het tijdig kenbaar maken 
van voldoende concrete plannen. De Afdeling heeft de Gemeenteraad opgedragen om 
binnen 26 weken na de tussenuitspraak een nieuw besluit te nemen op het verzoek tot 
bouwvlakvergroting.  
 
Deze gewijzigde ruimtelijke onderbouwing is opgesteld naar aanleiding van een e-mail 
(d.d. 19 oktober 2017) van de verantwoordelijke ambtenaren waarom gevraagd wordt 
om de volgende aanvullingen op de eerdere ruimtelijke onderbouwing: 
 

• Bedrijfsplan  

• Berekeningen op het gebied van geur, ammoniak en fijn stof 

• Nut en noodzaak 

• Aantonen dat de verlenging van gebouw F en de mestvergistingsinstallatie niet 
zorgen voor een toename van ammoniakemissie 

• Beeldkwaliteitsparagraaf of een inrichtingsplan 
 
In deze ruimtelijke onderbouwing zullen we voortbouwen op de eerdere ruimtelijke 
onderbouwing (d.d. 23 december 2017) en bovenstaande punten aanvullen. Het doel 
hiervan is om de Gemeenteraad in staat te stellen om een goede beoordeling van het 
verzoek te kunnen laten verrichten. 

1.2. Voornemen 
 
Het agrarische bedrijf aan de Rijksstraatweg 188 is een dynamisch agrarisch bedrijf dat 
enerzijds inzet op verbrede landbouw door het oprichten van een hondenpension. 
Anderzijds zet het bedrijf in op schaalvergroting door het vergroten en 
professionaliseren van de melkveehouderijtak. Met de aangekondigde melkveewet zal 
de rundveehouderij meer mest dienen te verwerken. Bedrijfseconomisch is 
mestverwerken bovendien interessanter dan grond aankopen. Zeker gezien de 
gronddruk en bijbehorende grondprijzen in dit gebied.  
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Figuur 1-2 Bestaande mestvergistinginstallatie van de Wageningen UR 
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 Concreet is het voornemen uit te splitsen in: 
 

• Het verlengen van reeds vergunde gebouw F binnen bouwvlak; 

• Het oprichten van een mestverwerking installatie; 

• Het oprichten van ruwvoeropslag; 
 
Hiervoor is ruimte nodig, meer ruimte dan het huidige bouwvlak biedt, zie bijlage 1. In 
totaal is hiervoor 1,5 hectare bouwvlak noodzakelijk. Zie onderstaande figuur voor een 
processchema van de gewenste installatie. Het doel is om met de mest, afkomstig uit de 
eigen stallen, energie en warmte op te wekken. Deze energie wordt gebruikt op het eigen 
bedrijf en teruggeleverd aan het net. De warmte wordt gebruikt op het bedrijf 
(hondenpension). Hierdoor wordt op lokale schaal, duurzame energie opgewekt. De 
vergiste mest is daarnaast ingedikt en daardoor goedkoper te transporteren.  
 
 
 
 
 

Figuur 1-3 Procesbeschrijving monovergister 
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2 Geldende bestemmingsplannen 

Het vigerende bestemmingsplan voor het perceel is ‘Landelijk Gebied Loenen’ uit 2003. 
Het bedrijf is bestemd als volwaardig agrarisch bedrijf en heeft hiervoor een bouwstede 
toegekend in het bestemmingsplan met de bestemming grondgebonden veehouderij. In 
de systematiek van het vigerende bestemmingsplan was ook intensieve veehouderij 
rechtstreeks toegestaan als nevenfunctie bij een grondgebonden veehouderij. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figuur 2-1 Plankaart “Buitengebied, eerste herziening” 
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In het ontwerpbestemmingsplan is het bedrijf bestemd met de gebiedsbestemming 
‘Agrarisch met waarden’. De dubbelbestemming Archeologie 4 en Cultuurhistorie 1. 
Tevens is een agrarisch bouwvlak toegekend en de aanduiding hondenkennel is van 
toepassing verklaart op de hondenkennel.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De landbouw is de voornaamste bedrijvigheid in het gebied. De gemeente wil in het 
bestemmingsplan duurzame energievoorziening in de vorm van mestvergisting 
stimuleren.  
 
In het ontwerpbestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen ten behoeve 
van het vergroten van het bouwvlak (artikel 3.7.1).  
 
Het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied noord’ is vastgesteld op 2 december 2015 en 
ten opzichte van het ontwerp is de vorm van het bouwvlak oppervlakte neutraal 
gewijzigd. Er is hierbij een uitsnede gemaakt uit het bouwvlak in de zuidwest zijde en 
deze oppervlakte is gebruikt voor het oppervlakte neutraal verbreden van het bouwvlak 
om de uitbreiding met het hondenpension binnen het toekomstige bouwvlak te laten 
vallen.  
 
In de tussenuitspraak van 4 oktober 2017 is een voorlopige voorziening opgenomen ten 
aanzien van het aspect ammoniakemissie/stikstofdepositie. Dit wordt artikel 3 lid 3.2 
onder a van de planregels en zal luiden:  
 
‘gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van erf- of terreinafscheidingen 
uitsluitend worden gebouwd binnen de bouwvlakken, waarbij geldt dat een toename van de bebouwing 
ten opzichte van hetgeen op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 
uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, alleen 
is toegestaan als de ammoniakemissie van het betreffende bedrijf ten opzichte van hetgeen op het tijdstip 
van inwerkingtreding van het bestemmingsplan toegestaan was, niet toeneemt’.  

Figuur 2-2 Uitsnede verbeelding ontwerpbestemmingsplan 
“Landelijk Gebied Noord” 
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De mestvergistingsinstallatie die mogelijk wordt gemaakt door vergroting van het 
bouwvlak mag niet leiden tot een toename van de ammoniakemissie van het bedrijf. 
Om zodoende significant negatieve gevolgen voor omliggende stikstofgevoelige 
natuurgebieden (Natura 2000) te kunnen voorkomen. In hoofdstuk 3 van deze 
ruimtelijke onderbouwing gaan wij hier nader op in.  
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3 Ruimtelijke haalbaarheid 

3.1. Voorwaarden vergroten bouwvlak  
Het college heeft beleidsregels vastgesteld om toepassing te kunnen geven aan de 
categorieën van gevallen (wijzigingsbevoegdheid 3.7.1.). De voorwaarden waaraan bij 
vergroting van het bouwvlak in ieder geval voldaan moet worden, worden hieronder 
nader uitgewerkt. 

1. wijziging van de begrenzing van het bouwvlak alleen toelaatbaar is, 
voor zover een doelmatige bedrijfsvoering dit noodzakelijk maakt; 

 
Elektriciteitsproductie via mestvergisten levert benutbare energie op in de vorm van 
gas, warmte en of elektriciteit. Afhankelijk van de beschikbare soort mest, het 
subsidieregime, de bedrijfsomvang en de opbrengstprijs voor de teruggeleverde 
elektriciteit lijkt er een gunstig economisch perspectief te zijn voor deze duurzame vorm 
van energie-opwekking.  
 
Het perspectief is mede afhankelijk van de eventuele mogelijkheid om co-vergisting toe 
te passen. Ook zijn er mogelijkheden in energieteelt, zoals bijvoorbeeld mais en 
voederbieten telen en mee vergisten met de mest om zo een hogere biogas- en dus 
energieopbrengst te krijgen.  
 
Zoals ook aan bod gekomen in het deskundigenverslag van de Stab (zie bijlage 2) gaat 
het in deze om vergisting van dagverse mest afkomstig van het bedrijf. Niet als 
nevenactiviteit maar als onderdeel van de dagelijkse agrarische bedrijfsvoering. Omdat 
het moet gaan om zoveel mogelijk dagverse mest is een positie van de installatie achter 
de te verlangen gebouw F, de enige logische positie. Daarvoor is binnen het bouwvlak 
geen ruimte. In het bedrijfsplan (Bijlage 3) wordt nader ingegaan op de werking van het 
proces.   

2. de noodzaak tot uitbreiding aangetoond dient te worden door middel 
van een bedrijfsplan waarbij tevens moet worden aangetoond dat sloop 
en herbouw van bedrijfsgebouwen niet tot de mogelijkheden behoort; 

Een bedrijfsplan kan op verzoek aan worden geleverd. In bijlage 3 is een bedrijfsplan 
toegevoegd. Zoals de Stab ook heeft geconcludeerd (p. 129 van het advies) in bijlage 2 
is er binnen het huidige bouwvlak geen ruimte voor de mestvergistingsinstallatie. 
Sloop en herbouw bieden hier ook geen ruimte voor.  
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3. de vergroting van het bouwvlak milieuhygiënisch inpasbaar dient te 
zijn; 

Berekeningen op het gebied van geur, ammoniak en fijn stof kunnen aangeleverd 
worden. Onder deze voorwaarde behandelen wij de belangrijkste gevolgen voor het 
realiseren van een mestvergistingsinstallatie voor de belangrijkste milieu indicatoren 
(geur, ammoniak en fijn stof). Hiervoor zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd 
ten aanzien van de installatie: 

 

Op basis van bovenstaande uitgangspunten valt de op te richten installatie onder het 
Activiteitenbesluit (artikel 2.129c-h) omdat het een installatie is voor < 25.000 m3 mest 
per jaar. In deze bepalingen is opgenomen dat de installatie gasdicht moet worden 
uitgevoerd. Er mogen geen emissies vrijkomen anders dan via een overdrukbeveiliging 
die plaatsvindt als gevolg van een onvoorzien incident. Voor het oprichten van deze 
kleinschalige mestvergistingsinstallatie zal een Omgevingsvergunning Beperkte 

WKK         

         
In de vergistingsinstallatie wordt biogas opgewekt. Dit biogas wordt verstookt op een gasmotor.   
Aangezien het systeem verder een gesloten systeem is, is deze motor het enige emissiepunt.  
De schoorsteen van de WKK is 4,5 m hoog en de capaciteit van de WKK installatie bedraagt 22 kW. 

         
BIOGASPRODUCTIE       

Binnen de inrichting wordt per jaar 1.000 m3 drijfmest vergist met 1.110 m3 stalmest afkomstig van runderen 
         

uit 1 ton drijfmest van runderen wordt 25 m3 biogas geproduceerd     
uit 1 ton stalmest van runderen wordt 45 m3 biogas geproduceerd     

 1000 ton drijfmest x 25 m3 biogas* =  25.000 m3 biogas / jaar   

 1110 ton stalmest x 45 m3 biogas* =    49.950 m3 biogas / jaar   

   TOTAAL 74.950 m3 biogas / jaar   

         

Stikstofoxide (NOx)        
Het brandstofverbruik van de WKK installatie is maximaal 10 m3/h    
Het maximale rendement is 90 %       

 74.950 m3 biogas / 10 m3/h = 7.495 h x 19,8 kW = 148.401 kWh / jaar   

         
algemeen: 1 kWh = 3,6 MJ = 0,0036 GJ       

         
De NOx emissie van de biogasmotor is 140 gram / GJ      

 

148.401 kWh / jaar x 0,0036 GJ = 534,24 GJ x 140 gram = 74.794 gram NOx / jaar  =  
74,79 kg NOx / jaar  

         

Ammoniak (NH3)        
Het lekverlies van ammoniak uit de vergistingsinstallatie is gesteld op 
maximaal 1% op basis van metingen aan werkelijke installaties zoals 
opgenomen in het Alterra-rapport 1437, Duurzaamheid co-vergisting van 
dierlijke mest’, 2006. 
     
Voor onderhavige locatie is het ammoniakverlies uit de totale gebruikte hoeveelheid mest berekend op  
10 kg NH3 / jaar 
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Milieutoets (OBM) aangevraagd moeten worden. Het bevoegd gezag kan de OBM 
alleen weigeren als er een onaanvaardbaar risico voor de omgeving ontstaat (artikel 
5.13b lid 11 Bor). Dit heeft te maken met het aspect veiligheid. Door de positionering 
van de installatie aan de achterzijde van het erf kan voldaan worden aan de normen 
ten behoeve van de risicocontour.  

Geur 

Uit de openbare informatie op infoMil (website Rijkswaterstaat) zoals geraadpleegd op 
28 november 2017 blijkt dat monovergisting van dierlijke mest kan leiden tot 
geurhinder. Er worden een aantal procesonderdelen onderscheiden waar sprake kan 
zijn van geurhinder en er wordt omschreven welke maatregelen het bedrijf moet 
treffen om geurhinder te voorkomen. In dit stuk behandelen wij de diverse 
procesonderdelen en de manier waarop het bedrijf voldoet aan de aanbevelingen 
vanuit de Rijksoverheid om geurhinder te voorkomen.  

Vergistingsproces 

De procesonderdelen waarin biogas aanwezig is, moeten gesloten zijn uitgevoerd. Dit 
geldt voor de vergister, de biogasopslag, de warmtekrachtinstallatie, de biogas 
opwerkunit, de naopslag en de overige onderdelen van het systeem (leidingennetwerk, 
besturingsinstallatie). Bij dit proces komt geen emissie vrij op het gebied van geur.  

Voorbewerken van dierlijke mest en naopslag van digestaat 

Ten aanzien van het voorbewerken van mest en nabewerken van digestaat kan er geur 
vrij komen. Bij monovergisting op boerderijschaal wordt de dierlijke mest dagelijks (of 
meerdere keren per dag) uit de stal verwijderd en via een pompput in de vergister 
gebracht. De geur komt vrij bij het pompen. Deze pompput is gelegen aan de 
achterzijde van de te verlengen gebouw F. De mest komt via een schuif via dichte 
vloer naar de pompput. Op de website van infomil wordt aanbevolen om aan te 
sluiten bij de systematiek zoals deze wordt gehanteerd voor drijfsmestpompputten. 
Hiervoor wordt een afstand van 50 meter gehanteerd voor geurgevoelige objecten 
buiten de bebouwde kom. Deze afstand volgt ook uit het Activiteitenbesluit.  

In onderstaande figuur is de 50 meter afstand gevisualiseerd ten aanzien van het vlak 
waarbinnen de activiteiten van mestvergisting plaats gaan vinden. Hieruit blijkt dat er 
binnen deze 50 meter geen geurgevoelige objecten liggen. Het meest dichtbij gelegen 
geurgevoelige object is de woning gelegen aan de Slootdijk 2. De afstand tot deze 
woning, gemeten van de gevel van deze woning tot het vlak van de 
mestvergistingsinstallatie is ruim 200 meter. Gezien deze afstanden is geurhinder 
vanuit de pompput en de digistaatopslag niet te verwachten.  

 

  

Figuur 3-1 Visualisatie afstand 50 meter vanaf mestvergistingsinstallatie op het vergrote bouwvlak (aangegeven 

met bruine cirkel)  
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Biogasopwekking 

Biogas kan op verschillende manieren bewerkt worden voor verschillende 
toepassingen. In deze situatie gaat het om biogas dat wordt verwerkt in een 
Warmtekrachtinstallatie en wordt omgezet naar elektriciteit. Voor toepassing in een 
warmtekrachtinstallatie wordt het biogas (verder) ontzwaveld, bijvoorbeeld door 
actief-koolfiltratie. Deze bewerking moet het bedrijf uitvoeren in een gesloten 
systeem. Geuremissies kunnen dan alleen optreden bij onderhoud of bijvoorbeeld bij 
het wisselen van de actief-koolpatronen. Aangezien voldaan wordt aan de afstanden 
(50 meter) zoals gesteld in het activiteitenbesluit (artikel 3.129g lid 2) is voldoende 
rekening gehouden met dit aspect.  

Er is geen sprake van een odorisatie van biogas waarbij het wordt opgewerkt tot 
aardgaskwaliteit. Het gebruik van tetrahydrorhiofeen (THT) in dit proces is dus ook 
niet aan de orde op dit bedrijf.  

Warntekrachtinstallatie  

De rookgassen van de warmtekrachtinstallatie zijn ook een geurbron zo blijkt uit 
infoMil. Dit is een ander soort geur dan de andere mogelijke bronnen. Hierover wordt 
op infoMil gesteld dat: “Specifieke geurproblemen door de WKK-installatie zijn niet aannemelijk 
als de warmtekrachtinstallatie op dezelfde afstand van geurgevoelige objecten staat als het onderdeel 
van de installatie waar de voorbewerking van mest plaatsvindt en de naopslag en de nabewerking van 
het digestaat (oftewel, als de WKK-installatie bij de rest van de installatie is opgesteld)”. De WKK 
staat binnen de installatie, zoals aangeduid met het gele vlak in figuur 3.1 achter de te 
verlengen gebouw F. Rondom dit vlak is de afstand van 50 meter aangegeven 
waarbuiten geen geurhinder is te verwachten. Binnen deze zone is geen geurgevoelig 
object gelegen. Het meest dichtbij gelegen object is gelegen op 200 meter afstand 
(Slootdijk 2).  

Watersloten voor overdrukbeveliging 

Voor de overdrukbeveiliging wordt vaak gebruik gemaakt van een waterslot. Het 
water kan uit het waterslot verdampen. De afwezigheid van water leidt tot doorslag 
van gas, drukverlies en is een grote stankbron. Het verdient voorkeur om de 
watersloten automatisch te laten bijvullen. Het bedrijf zal de vulling van het waterslot 
regelmatig (wellicht wekelijks) moeten controleren. In de winter moet het bedrijf 
antivries gebruiken in het waterslot (InfoMil). Indien er voor de overdrukbeveiliging 
gebruik gemaakt zal  worden van een waterslot worden bovenstaande aanbevelingen 
ter harte genomen.  

Het houden van dieren 

Het houden van dieren, opslag van mest en ruwvoer kan ook zorgen voor geurhinder. 
Op basis van de Wet geurhinder en veehouderij dient voor melkrundveehouderij een 
vaste afstand van minimaal 50 meter ten opzichte van omliggende geurgevoelige 
objecten te worden aangehouden. Hier wordt in de huidige als toekomstige situatie 
aan voldaan.  

Voor het vleesvee op het bedrijf gelden geurnormen op basis waarvan met behulp van 
het wettelijke verplichte programma V-stacks een berekening gemaakt dient te worden 
van de geurhinder. Uit de geurberekening zoals bijgevoegd in bijlage 4 blijkt dat de 
geurbelasting in Odeur units op omliggende geurgevoelige objecten in de gewenste 
situatie maximaal 0,3 OU is. Uitgaande van het feit dat de voorgrondbelasting in deze 
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maatgevend is voor het woon- en leefklimaat op omliggende bedrijven is er bij 0,3 
OU/m3 sprake van een ‘goed’ woon- en leefklimaat.  

Omdat voldaan wordt aan de vaste afstanden ten aanzien van de 
mestvergistingsinstallatie en de rundveehouderij en uit de berekende geurbelasting een 
‘goed’ woon- en leefklimaat voor omwonenden valt te garanderen wordt 
geconcludeerd dat de vergroting van het bouwvlak niet zal leiden tot geurhinder. 
Hierbij speelt mee dat de vergroting van het bouwvlak op grotere afstand van  
bestaande omliggende geurgevoelige objecten wordt gerealiseerd.  

Ammoniak  

De uitstoot van ammoniak (NH3) kan leiden tot vermesting en verzuring van 
omliggende natuurgebieden als de ammoniak neer slaat op de grond en in het 
oppervlaktewater. Naast ammoniak behandelen we ook een ander gas dat kan 
neerslaan als stikstof namelijk NOx. Dit is een verzamelnaam voor de gassen 
stikstofmonoxide (NO) en stikstofdioxide (NO2). Het neerslaan van beide gassen 
wordt depositie van stikstof genoemd en is in potentie schadelijk voor omliggende 
natuurgebieden.  

Het houden van dieren in bepaalde stalsystemen zorgt voor de uitstoot van meer of 
minder ammoniak. De Warmtekrachtkoppeling (WKK) is een bron voor de uitstoot 
van NOx. Er is bij een leverancier van een WKK opgevraagd wat de emissies zijn van 
NOx, deze productinformatie is bijgevoegd in bijlage 5. In het rekenprogramma 
Aerius is berekend of de beoogde mestvergistingsinstallatie met de WKK leidt tot een 
toename van stikstofdepositie op omliggende natuurgebieden. In bijlage 6 zijn de 
uitkomsten van deze berekening opgenomen. Hierbij is de vergelijking gemaakt met 
de vergunde situatie in het kader van de Wet natuurbescherming (3 februari 2016, 
nummer 817C1E56). Voor de vergunde situatie is reeds een passende beoordeling 
gemaakt. Uit de berekeningen blijkt dat er geen sprake is van een toename van de 
stikstofdepositie op de omliggende Natura 2000 gebieden en dat significant negatieve 
gevolgen door de neerslag van stikstofdepositie kunnen worden uitgesloten. Zie 
onderstaande tabel: 

 
Figuur 3-2 Uitkomsten berekeningen NH3 en NOx m.b.v. Aerius zie bijlage 6 

Gezien het feit dat het meest dichtbij gelegen Natura 2000 gebied ‘Oostelijk 
Vechtplassen op 1,3 kilometer vanaf het gewenste bouwvlak is gelegen zijn overige 
effecten op de gebieden in de bouw of gebruiksfase bij voorbaat uitgesloten gezien de 
afstand tot het gebied. Over het algemeen worden effecten van bouw- en 
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gebruiksactiviteiten, denk aan lichtoverlast, geluid, trillingen enz., alleen binnen een 
afstand van 500 meter tot een Natura 2000 gebied voorstelbaar geacht.  

Uit de geraadpleegde ‘Knelpunten- en kansenanalyse Oostelijke Vechtplassen 
(Ministerie van Economische zaken, synbiosys.alterra.nl/) blijkt ook niet dat 
omliggende agrarische bedrijven een knelpunt zijn voor het realiseren van de beoogde 
natuursituatie in het gebied.  

Fijn stof 

In de Wet Luchtkwaliteit 2007 worden eisen gesteld aan de kwaliteit van de lucht. Eén 
van de eisen is een maximumwaarde voor de hoeveelheid stof die zich in de lucht 
bevindt. De geproduceerde hoeveelheid fijn stof is afhankelijk van het aantal 
gehouden dieren en het toegepaste huisvestingssysteem. Op dit moment is de 
vergunde uitstoot op basis van de vigerende gemelde situatie in het kader van het 
Activiteitenbesluit 26,81 kg fijn stof per jaar. Verspreidingsbronnen van fijn stof op dit 
bedrijf zijn de veehouderij en verkeersbewegingen van en naar het bedrijf. Alsmede 
verkeer op het bedrijf. Het merendeel van de fijn stof (PM 2,5 en PM 10) in de lucht 
(achtergrondconcentratie) wordt veroorzaakt door bronnen in het buitenland, 
industrie en verkeer (RIVM). 

 
Het plan mag geen nadelige gevolgen hebben voor de luchtkwaliteit in de 
planomgeving. Er moet sprake blijven van een goed woon- en leefklimaat. Volgens de 
wettelijke normen is dit het geval als de achtergrondconcentratie fijnstof (PM 10) de 
norm van 40,0 μg/m3 niet overschrijdt, waarbij het aantal overschrijdingsdagen niet 
meer mag bedragen dan 35 per jaar. Uit de geraadpleegde grootschalige concentratie- 
en depositiekaarten Nederland (RIVM, d.d. 29-11-2017) blijkt dat de 
achtergrondconcentratie in de omgeving van het bedrijf voor PM10: 18,2 ug/m3 lucht. 
Dit is ruim onder de wettelijke normen.  
 
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelt dat blootstelling aan PM2,5 schadelijker 
is dan blootstelling aan PM10. De kleinere deeltjes van PM2,5 dringen dieper in de longen 
door (WHO, 2006; Brunekreef en Forsberg, 2005). In de Europese richtlijn voor 
luchtkwaliteit zijn daarom sinds 2008 grens- en richtwaarden voor PM2,5 opgenomen. 
Voor de jaargemiddelde PM2,5-concentratie geldt vanaf 2015 een grenswaarde van 25 
µg/m3. Daarnaast bestaat voor 2020 een 'indicatieve grenswaarde' voor het 
jaargemiddelde van 20 µg/m3. Uit de geraadpleegde grootschalige concentratie- en 
depositiekaarten Nederland (RIVM, d.d. 29-11-2017) blijkt dat de 
achtergrondconcentratie in de omgeving van het bedrijf voor PM2,5: 11 ug/m3 lucht. 
Dit is ruim onder de wettelijke normen. 
 
Het houden van dieren op het bedrijf valt onder de categorie die ‘niet in betekende 
mate’ bijdraagt aan de achtergrondconcentratie fijn stof. Voor het meest dichtbij gelegen 
object dat wordt getoetst ten aanzien van fijn stof (Slootdijk 1) is de afstand 120 meter 
ten opzichte van het bouwvlak aan de Rijksstraatweg 188. Hiervoor geldt een NIBM 
grens van een maximale emissie van 817 kg/jr. Aangezien er in dit geval sprake is van 
een vergunde en gelijkblijvende emissie van 26,81 kg/jr wordt ruim binnen deze NIBM 
grenzen gebleven.  
 
Hetzelfde geldt voor mestverwerking waarbij er geen sprake is van indrogen van de 
mest. Daar is in dit geval geen sprake van aangezien het gaat om mestvergisting. Ook 
eventuele uitstoten aan fijn stof die hier mee samenhangen blijven ruim onder de NIBM 
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grenzen. Dit blijkt onder meer uit de ‘Handleiding bewerken en verwerken van mest’ 
(Rijkswaterstaat, 4 februari 2014).  

Het is niet te verwachten dat de mestvergisting van bedrijfseigen mest leidt tot veel 
extra verkeersbewegingen van en naar de inrichting. Om toch voldoende inzichtelijk te 
hebben wat de gevolgen zijn als er toch meer verkeer plaats vindt op of naar het erf 
door de uitbreiding van het bouwvlak is met de NIBM-tool een worst-case berekening 
gemaakt. In figuur 3-3 is de uitkomst hiervan opgenomen. Hieruit blijkt dat zelfs als 
de uitbreiding leidt tot 10 extra voertuigbewegingen per dag (weekdaggemiddelde) en 
80% hiervan valt onder vrachtverkeer (tractoren o.a.) dan nog worden de grenzen van 
1,2 ug/m3 niet overschreden. Er is daarom geen reden voor extra onderzoek op het 
gebied van fijn stof ten aanzien van de verkeersaantrekkende werking van het bedrijf. 

Bij de melding in het kader van het Activiteitenbesluit en bij het aanvragen van de 
OBM zal dit aspect nogmaals worden getoetst door het bevoegd gezag.  

          

  
Worst-case berekening voor de bijdrage van het extra verkeer als gevolg 

van een plan op de luchtkwaliteit 
  

          

    Jaar van planrealisatie 2017   

  Extra verkeer als gevolg van het plan     

    
Extra voertuigbewegingen 

(weekdaggemiddelde) 
10   

    Aandeel vrachtverkeer 80,0%   

  
Maximale bijdrage extra 
verkeer 

NO2 in μg/m3 0,09   

    PM10 in μg/m3 0,01   

  Grens voor "Niet In Betekenende Mate" in μg/m3 1,2   

  Conclusie   

  De bijdrage van het extra verkeer is niet in betekenende mate;   

  geen nader onderzoek nodig   

          

Figuur 3-3 Uitkomsten worst-case berekening NIBM-tool (d.d. 29 november 2017).  

Concluderend vallen alle bedrijfsactiviteiten, inclusief de mestverwerking en eventuele 
extra verkeersbewegingen onder de grenzen voor ‘Niet in betekende mate’ bijdragende 
aan de fijn stof concentratie in de lucht. Aangezien deze concentraties in PM 10 en 
PM 2,5 ver onder de wettelijke normen liggen is er sprake van een aanvaardbaar 
woon- en leefklimaat op het gebied van fijn stof.  

4. de bestaande en beoogde landschappelijke, cultuurhistorische en 
natuurwaarden zoals genoemd in artikel 3.1 aanhef en onder q niet 
onevenredig worden aangetast; 

De waarden van de bestemming ‘Agrarisch met Waarden’ worden in artikel 3.1 onder 
aanhef en onder q omschreven als:  

“met behoud en versterking en herstel van de aldaar voorkomende, dan wel daaraan eigen zijnde 
landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwaarden” 



Ruimtelijke onderbouwing Rijksstraatweg 188 (d.d. 29-11-2017) 

 

16 

In dit geval kan middels een beplantingsplan op basis van het gemeentelijke 
beeldkwaliteitsplan tegemoet gekomen worden aan de wensen van de gemeente op dit 
punt.  

In het kader van de procedure voor een omgevingsvergunning voor realiseren van een 
hondenpension met uitloopruimte bij het bedrijf is een voorstel gedaan voor de 
landschappelijke inpassing van het voorerf. In deze ruimtelijke onderbouwing bouwen 
wij voort op dit voorstel. In bijlage 7 is het beplantingsplan opgenomen zoals ten 
grondslag ligt aan het hondenpension (BP-1). Hoewel dit plan nog niet formeel is 
vastgesteld op het moment van schrijven is het wel de verwachting dat deze vergunning 
wordt verleend. In dezelfde bijlage 7 is het voorstel opgenomen voor de 
landschappelijke inpassing van de vergroting van het bouwvlak op het achtererf (BP-2).  

In onderstaande figuur is een uitsnede opgenomen van het voorstel. Het voorstel is 
gebaseerd op literatuuronderzoek naar onder andere het ‘Landschapsontwikkelingsplan 
en bijbehorende beeldkwaliteitsplan ‘Loenen en Breukelen’. Hieruit blijkt dat de locatie 
is gelegen op een stroomrug die naar het oosten overgaat in komgronden.  

In het beplantingsplan van het hondenpension is ten noorden van het erf voorzien in 
een bossingel met overstaanders. Het voorstel is om deze lijn, langs de kadastrale grens 
door te trekken naar het oosten. Om het open landschap niet onevenredig aan te tasten 
wordt ervoor gekozen om aan te sluiten bij de landschappelijke lijnen zoals ten noorden 
van het erf in de vorm van verspreid staande bomen in een onregelmatig verband. Als 
sortiment wordt gekozen voor knotwilgen. Deze bomen blijven relatief laag hetgeen 
voorkomt dat het een uitkijkpunt wordt voor roofvogels die het voorzien hebben op de 
weidevogels in het gebied. Aangezien dit een van de knelpunten is in dit gebied. 
Knotwilgen zijn goed te beheren en dragen bij aan een positieve beleving van dit 
agrarische cultuurlandschap. In totaal wordt voorzien in het aanplanten van 15 
knotwilgen conform de BP-2 tekening.   

 

5. 

Figuur 3-4 Bovenaanzicht en zij aanzicht beplantingsplan Rijksstraatweg 188 (BP-2) 
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bouwvlakken vergroot mogen worden tot ten hoogste 25% van het 
bouwvlak met een maximum van 1,5 hectare. Een uitbreiding van het 
bouwvlak tot ten hoogste 25% van het bouwvlak met een maximum van 
2 hectare is toegestaan, mits de uitbreiding bijdraagt aan verbetering van 
het dierenwelzijn dan wel vermindering van de milieubelasting ten 
opzichte van de bestaande situatie; 

Het bouwvlak in de gewenste situatie wordt maximaal 1,5 hectare groot. Hiermee 
wordt tevens voldaan aan de Omgevingsverordening van de provincie Utrecht (artikel 
2.1).  

6. geen sprake mag zijn van een toename van de ammoniakemissie van 
het betreffende bedrijf dan wel aangetoond dient te worden dat geen 
significante gevolgen optreden voor de instandhoudingsdoelstellingen 
van nabijgelegen Natura 2000-gebieden; 

De geplande verlenging van gebouw F, noch de mestvergistinginstallatie zorgen voor 
een toename van ammoniakemissie. Dit is nader onderbouwd met berekeningen 
onder toetsingspunt 3 van dit hoofdstuk.   

7. het verzoek wordt onderbouwd met een ruimtelijke onderbouwing 
waarvan een beeldkwaliteitparagraaf en een inrichtingsplan deel van 
uitmaken; 

Gezien de korte tijdsperiode voor het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing, 
voorziet deze nu niet in een beeldkwaliteitsparagraaf of een inrichtingsplan. Onder 
punt 4 is de beeldkwaliteitsparagraaf en het voorstel tot landschappelijke inpassing van 
het erf aan bod gekomen.  

8. burgemeester en wethouders winnen, alvorens over de wijziging te 
beslissen, schriftelijk advies in bij een agrarisch deskundige met 
betrekking tot de vraag of aan het bepaalde onder a sub 1 en 2 wordt 
voldaan; 

Er is door de Stichting advisering Bestuursrechtspraak door een agrarisch deskundige 
een oordeel gevestigd over de noodzaak van de uitbreiding van het bouwvlak. Hierin 
is geconcludeerd dat er binnen het bouwvlak geen ruimte is voor de realisatie van de 
mestvergistingsinstallatie.  

9. burgemeester en wethouders winnen, alvorens over de wijziging te 
beslissen, schriftelijk advies in bij een deskundige inzake natuur, 
landschap en cultuurhistorie met betrekking tot de vraag of aan het 
bepaalde onder a sub 4 wordt voldaan. 

Over de plannen van de veehouderij Kruiswijk met betrekking tot punt 4 staat het u 
vrij advies in te winnen bij een deskundige op het gebied van natuur, landschap en 
cultuurhistorie. Zie hiervoor de onderbouwing onder punt 4.  
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4 Uitvoerbaarheid 

4.1. Economische uitvoerbaarheid 
De betreffende grond voor het verlengen van gebouw F, ruwvoeropslag en 
mestvergistingsinstallatie is in eigendom van de aanvrager. Het plan zorgt niet voor een 
beperking van de activiteiten uitgevoerd door (agrarische) bedrijven en burgerwoningen 
in de omgeving. Het ligt dan ook niet in de verwachting dat planschade optreedt. Omdat 
de uitbreiding een particuliere ontwikkeling betreft, zijn hier voor de gemeente geen 
financiële consequenties aan verbonden. De ontwikkelingskosten worden geheel door 
de initiatiefnemer gedragen. De kosten welke door de gemeente gemaakt worden voor 
deze procedure worden verrekend in de leges. Op basis van bovenstaande kan 
geconcludeerd worden dat het plan economisch uitvoerbaar is. 

4.2. Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
Indien burgemeester en wethouders besluiten mee te werken aan deze 
bouwvlakvergroting, zal het bestemmingsplan gewijzigd worden vastgesteld. Een 
belanghebbende kan hier tegen in beroep gaan bij de Raad van State. Er is geen 
zienswijze of inspraakmogelijkheid. 
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5 Conclusie 

Veehouderij Kruiswijk wil het agrarische bedrijf aan de Rijksstraatweg 188 uitbreiden. 
Hiervoor wordt gebouw F verlengd en is realisatie van een mestvergisting installatie en 
extra ruwvoeropslag beoogd. Aangezien het bedrijf een deel van de eigen mest wil 
verwerken en bedrijfseconomische mogelijkheden ziet in duurzame energieopwekking. 
Om die reden is een groter bouwvlak noodzakelijk. Het huidige bouwvlak voorziet niet 
in voldoende ruimte om deze wensen te realiseren binnen de planperiode van 10 jaar.  
 
De gemeenteraad heeft een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om mee te kunnen 
werken aan bouwvlak vergroting. De eisen die hieraan gesteld worden zijn helder. 
Middels deze aangepaste en aangevulde ruimtelijke onderbouwing is tegemoet gekomen 
aan de aanvullende onderdelen die zijn opgevraagd door de gemeente per email. 
Aangevuld zijn de volgende elementen: 
 

• Bedrijfsplan  

• Berekeningen op het gebied van geur, ammoniak en fijn stof 

• Nut en noodzaak 

• Aantonen dat de verlenging van gebouw F en de mestvergistingsinstallatie niet 
zorgen voor een toename van ammoniakemissie 

• Beeldkwaliteitsparagraaf of een inrichtingsplan 
 
Uit het bedrijfsplan blijkt dat de ontwikkeling past binnen de bedrijfsfilosofie van het 
bedrijf richting de toekomst. De beoogde investeringen in mestvergisting passen bij het 
houderijsysteem die de mogelijkheid biedt tot het afvoeren van dagverse mest. De 
locatie is logisch achter de te verlengen gebouw F omdat hier de mestschuif uit kan 
komen in een pompput vanwaar de mest kan worden verpompt in de vergister. Er is 
geen ruimte binnen het bouwvlak om deze bouwwerken te realiseren.  
 
Uit de berekeningen en toelichtingen blijkt dat de mestvergistingsinstallatie niet zal 
leiden tot een toename van de stikstofdepositie. De afstand ten opzichte van het meest 
dichtbij gelegen geurgevoelige objecten is 4 keer zo groot (200 meter i.p.v. 50 meter) als 
minimaal vereist.  Doordat voldaan wordt aan vaste afstanden ten aanzien van geur 
wordt geurhinder niet verwacht. Uit de geurberekeningen blijkt ook dat er ten aanzien 
van het houden van vee er een ‘goed’ woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd.  
 
De mestvergistingsinstallatie leidt niet tot een toename van fijn stof. De 
achtergrondconcentraties van fijn stof in dit gebied zijn ver onder de wettelijk 
toegestane normen. De activiteiten op het erf (houden van dieren en 
verkeersbewegingen) dragen ‘niet in betekenende mate’ bij aan de 
achtergrondconcentratie. Er is hiermee voldoende onderzocht dat er geen significant 
negatieve gevolgen zijn op de belangrijkste milieu elementen (geur, ammoniak en fijn 
stof) voor de omliggende woningen als de omliggende natuur. Hiermee is deze 
vergroting van het bouwvlak voor de mestvergistingsinstallatie en de ruwvoeropslag dus 
ook vergunbaar in het licht van de getroffen ‘voorlopige voorziening’ door de Afdeling.  
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De installatie kan worden gerealiseerd binnen het ammoniakplafond van het bedrijf, de 
geldende vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming. Bij het daadwerkelijk 
realiseren van de installatie zal een melding worden gedaan in het kader van de Wet 
natuurbescherming of (indien nodig) een nieuwe vergunning worden aangevraagd.  
 
Er is een beeldkwaliteitsparagraaf opgenomen en er is een voorstel voor een 
beplantingsplan toegevoegd aan deze ruimtelijke onderbouwing. Hierin wordt 
voortgebouwd op het eerdere beplantingsplan opgesteld voor de andere ruimtelijke 
procedure in het kader van het hondenpension op het bedrijf. De gekozen 
landschappelijke inpassing zorgt voor een begeleiding van het bedrijf. Het is onmogelijk 
en ook niet wenselijk het bedrijf weg te stoppen achter beplanting. Een semi-
transparante oplossing is daarom gekozen. Het beeld van de bebouwing wordt hierdoor 
gefilterd, waardoor zij minder groot, fors en dominant overkomt in het landschap. Door 
een waas van bomen aan de noordzijde van het erf op te nemen worden de gevels en 
de mestvergistingsinstallatie gefilterd waargenomen.  
 
Geconcludeerd kan worden dat de uitbreiding van dit agrarische bedrijf past binnen de 
voorwaarden die zijn gesteld in de wijzigingsbevoegdheid. De gemeente staat positief 
tegenover initiatieven om te komen tot een verdere verduurzaming van de agrarische 
bedrijven. De gemeente staat positief tegen het lokaal opwekken van energie door 
middel van mestvergisting (biogas). Er zijn geen significant negatieve gevolgen voor het 
milieu, zoals aangetoond. De uitbreiding is daarom mogelijk in het licht van een goede 
ruimtelijke ordening.  
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Bijlage 1 Situatieschets 
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Bijlage 2 Stab advies 
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Bijlag 3 Bedrijfsplan 
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 INLEIDING 

De heer en mevrouw Kruiswijk hebben al jaren een rundveehouderijbedrijf aan de Rijksstraatweg 

188 te Loenen aan de Vecht. Om het bedrijf duurzaam verder te ontwikkelen willen ondernemers het 

bedrijf voorzien van een monovergister. Deze vergister zal zogenoemde groene stroom op gaan 

wekken. Voordat de uitbreiding met een vergister kan worden gerealiseerd dient eerst het bouwblok 

vergroot te worden. Bijgaande bedrijfsplan licht meerdere items toe die ten grondslag liggen aan het 

plan voor de vergister en de vergroting van het bouwblok. 

 

 

 GEGEVENS AANVRAGER/GEBRUIKER 

Aanvrager/gebruiker 

Naam Mts. Kruiswijk 

Adres Rijksstraatweg 188 

Postcode en woonplaats 3632 AJ  Loenen aan de Vecht  

 

Bouwlocatie 

Adres Rijksstraatweg 188 

Postcode en woonplaats 3632 AJ  Loenen aan de Vecht  

 

Kadastrale gegevens 

Kasatrale gemeente Loenen aan de Vecht   

Sectie(s) A 

Nummer(s) 0150, 0152, 1189 

 

Figuur 1-1 Bedrijf aan de IJweg 714 te Hoofddorp
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 HET BEDRIJF   

 HUIDIG BEDRIJF  

Het huidige bedrijf van mst. Kruiswijk (verder te noemen ondernemer) beschikt over een milieu 

toestemming voor het houden van 75 stuks melkkoeien, 65 stuks jongvee, 55 zoogkoeien met 45 

jongvee, 40 stuks vleesvee, twee paarden en 1 pony. Het bedrijf huisvest de dieren in bestaande 

gebouwen aan de Rijksstraatweg 188 te Loenen aan de Vecht. 

 

Het bedrijf is een familiebedrijf waarbij mts. Kruiswijk het bedrijf runt. Op het bedrijf zijn 1,5 

volwaardige arbeidskrachten werkzaam die alle voorkomende werkzaamheden voor hun rekening 

nemen. Het bedrijf heeft 69 ha land in gebruik. Het land is in gebruik voor de melkveehouderij en 

daar wordt dan grotendeels gras en op enkele percelen mais geteeld. Het (ruw)voeders wordt 

opgeslagen in sleufsilo’s en op kuilplaten. Op dit moment heeft ondernemer een tekort aan opslag 

voor ruwvoer en andere voeders (bijproducten). Om deze op een juiste wijze op te kunnen slaan is 

een uitbreiding van de opslag voor voeders noodzakelijk. 

 

Om het bedrijf verder te verduurzamen wil ondernemer het bedrijf voorzien van een vergister. Hierin 

wordt een deel van de op het bedrijf geproduceerde mest vergist, het gas wat daarbij vrij komt wordt 

door een WKK omgezet in zogenoemde ‘groene’ stroom. De installatie voor het vergisten komt 

achter de bestaande bedrijfsgebouwen. In de vergister wordt enkel mest van het eigen bedrijf 

verwerkt.   

 LOCATIE 

De bedrijfslocatie ligt ten noorden  van het dorp Loenen aan de Vecht. Globaal ligt ten westen van 

het bedrijf het Amsterdam Rijn kanaal en aan de oostzijde, op enige afstand, de Oostelijke 

Vechtplassen. Het bedrijf is middels de in en uitrit aangesloten op de N402, de Rijksstraatweg. Voor 

de hierboven genoemde dieraantallen is een Vergunning voor de Wet natuurbescherming verleend 

in 2012.  

 

In het huidige bouwvlak is ruimte gereserveerd voor de uitbreiding van gebouw F. De dieren in dit 

gebouw krijgen dan meer ruimte en er is de mogelijkheid om de melkrundveehouderij verder te 

professionaliseren en te specialiseren. Zodoende is er geen ruimte meer om de vergister, 

bijbehorende opslag en apparatuur binnen het bouwvlak te kunnen realiseren. Ook de opslag van 

ruwvoer zal dan plaats moeten vinden in de uitbreiding van het bouwvlak. 
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 HAALBAARHEID VAN DE INSTALLATIE. 

 MARKTANALYSE  

De vergister wordt gevoed met meststromen die beschikbaar zijn op het eigen bedrijf. Het digestaat, 

de ‘mest’ die overblijft na het vergisten, kan worden gebruikt om de eigen akkers te bemesten. Er 

zijn dus geen marktafhankelijke kosten. Het vergisten sluit mooi aan op de bestaande activiteiten 

van het bedrijf.  

 SUBSIDIE 

Om de onrendabele top van vergisten af te dekken kan ingeschreven worden voor o.a. een SDE+ 

subsidie (stimulering Duurzame Energieproductie). De aanvraag hiervoor zal nog ingediend moeten 

worden.  

 

De subsidieregeling is bedoeld voor hernieuwbare energietechnieken en is onderverdeeld in de 

categorieën Biomassa, Geothermie, Water, Wind (land, meer en primaire waterkering) en Zon. 

 

Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de ontwikkeling van een 

duurzame energievoorziening in Nederland. Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt 

Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie. 

 SOCIALE EN ECOLOGIESCHE ASPECTEN 

De vergister komt achter de bestaande bedrijfsgebouwen. De afstand tot de geurgevoelige objecten 

wordt hierdoor groot genoeg. De afstand is dermate groot dat er geen overlast verwacht wordt. De 

emissie van geur wordt door vergisting sterk verminderd. Wanneer het vergistingsproces goed wordt 

uitgevoerd is het digistaat geurloos of vrijwel geurloos. Na vergisten van mest geeft het goed 

gestabiliseerde digistaat dus minder geuremissie in vergelijking met niet-vergiste mest. De opslag 

van digistaat vindt in een afgesloten silo plaats. 

 

Wat betreft de overige emissies heeft de vergister een positief effect op het verminderen van emissie 

van methaan en ammoniak. Bij een veehouderijbedrijf ontsnapt methaan en ammoniak uit stallen en 

opslag van mest. Na het in gebruik nemen van de mestvergister wordt de mest sneller/eerder 

afgevoerd uit de gebouwen. Hierdoor zal minder emissie plaats vinden uit de gebouwen.  

 

De emissie van methaan uit de mest wordt in de vergister gecontroleerd versneld. Het methaan 

wordt afgevangen en gebruikt. Het digistaat wordt vervolgens in een andere opslag luchtdicht 

opgeslagen. Overall heeft het vergisten van mest verschillende positieve voordelen voor zowel de 

omwonenden als wel het milieu. 
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 VERGISTER EN OPSLAG (RUW)VOEDERS  

 

Ten tijde van de inrichting van het bouwvlak is gekeken naar meerdere mogelijkheden voor zowel 

de uitbreiding van gebouw F als wel opslag ruwvoer en de plaatsing van de vergister. De plaats van 

de vergister en de positionering van de voer opslag zijn door meerdere (adviserende) partijen 

beoordeeld. De huidige locatie en positionering is het meest optimaal. In navolgde paragrafen wordt 

een en ander nader toegelicht 

 HUIDIGE SITUATIE EN DE BEOOGDE SITUATIE 

Ondernemer heeft het idee om in de toekomst de melkkoeien allemaal te huisvesten in gebouw F. 

Hier wordt dan ook de melkveehouderij verder gespecialiseerd en geoptimaliseerd. Voor het comfort 

van de dieren is gekozen voor een zogenoemde vrijloopstal. Hierin kunnen de dieren vrij rondlopen 

in een bed van strooisel. Hiervoor hebben de dieren meer ruimte nodig dan in een traditionele 

huisvesting met ligboxen. Voor het verder professionaliseren en optimaliseren van de 

melkveehouderij is het gewenst dat het aantal dieren en ook de ruimte in het gebouw toenemen. 

Hiervoor is de verlenging van gebouw F bedoeld. In de uitbreiding van gebouw F wordt eveneens 

rekening gehouden met voldoende lucht, licht en ruimte voor de dieren.  

 

De vergister moet achter de uitbreiding van gebouw F komen. Hierdoor kan in de toekomst ook de 

mest van de uitbreiding meegenomen worden in het proces. De mest kan dan van de gehele stal in 

één keer afgeschoven worden naar één zijde van de stal. In de berekeningen voor de vergister is 

nog geen rekening gehouden met de eventuele uitbreiding van gebouw F. 

 

Voor de opslag van ruwvoeders is op dit moment niet voldoende ruimte. Voor een optimale 

conservering, voldoende voersnelheid en het vervaardigen van meerdere rantsoenen is het 

noodzakelijk dat er opslag bij komt.  

 MESTOPSLAG 

Gezien de beperkte (drijf)mestopslag mogelijkheden in de huidige gebouwen is een extra opslag van 

drijfmest/digistaat zeer wenselijk. Zeker gezien de eis vanuit de overheid om drijfmest voor minimaal 

7 maanden op te kunnen slaan. De tijdsduur voor opslag van drijfmest wordt waarschijnlijk nog 

langer. Bij de vergister komt een opslag voor de vergiste drijfmest, het zogenoemde digistaat. Bij de 

vergister komt ook een opslag voor vast mest. Hier kan tijdelijk de vaste mest opslagen wordt vanuit 

de bestaande bedrijfsgebouwen. het vergisten van mest is een proces dat erg nauwkeurig uitgevoerd 

moet worden. op deze wijze ligt er altijd vaste mest voorradig en bij de hand om de vergister van 

voldoende invoer te voorzien.  

 BEDRIJF EN OMGEVING  

Niet alleen de overheid neemt het voortouw door het stellen van voorwaarden en het geven van 

financiële prikkels aan de agrarische sectoren. Ook de maatschappij stelt rechtstreeks eisen aan de 

agrarisch ondernemer over de door hen gewenste productiewijze. Een kenmerkend voorbeeld is de 

maatschappelijke roep om verduurzaming van de agrarische bedrijven. De provincie Utrecht en de 
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gemeente Stichtse Vecht hebben te kennen gegeven dat zij ook hun bijdrage willen leveren aan het 

verduurzamingsproces. Ondernemer wil zich hier zijn bijdrage aan leveren door groene energie op 

te wekken door het vergisten van (drijf) mest op bedrijfsniveau.  

 

De provincie Utrecht zet in op opwekken van 85% duurzame energie in 2040.  

 

In de gemeente Stichtse Vecht is stichting in het leven geroepen genaamd: Duurzame Vecht. voor 

meer info zie de website duurzamevecht.nl. 

 

FrieslandCampina, de afnemer en verwerker van de melk is gestart met de cooperatie Jumpstart. 

Hierbij worden er op melkveehouderijen (103 in totaal) mestvergisters geplaatst. Cooperatie 

Jumpstart is door FrieslandCampina opgericht om met dit initiatief een bijdrage te leveren aan de 

vermindering van de CO-2 uitstoot en de doerlstellinngen van klimat neutrale groei in 2020. 

 

Kortom voor bovengenoemde initiatieven is de realisatie van een vergister en het opwekken van 

groene energie en de reductie van CO-2, methaan en ammoniak een gewenste ontwikkeling. 

 ARBEID  

Op het gebied van arbeid past de vergister prima in de bedrijfsvoering.  Het beheer van de installatie 

vraagt gemiddeld zo’n 0,5 tot 1 uur per dag. Dit is inclusief dagelijkse controle en incidenteel 

onderhoud. Dit betekend dat in een normale productieweek de arbeidsbehoefte lager zal zijn, maar 

bij een storing juist extra arbeid nodig is. 

 VERGROTEN VOEROPSLAG  

In de ontwikkelingsplannen worden naast het realiseren van een vergister ook de opslag van 

(ruw)voer uitgebreid. Op dit moment is er een tekort aan ruimte en opslag voor o.a. het ruwvoer. 

Aangezien er meerdere diergroepen (melkvee, jongvee en vleesvee in verschillende leeftijden) 

voorzien moeten worden van eten worden er meerdere rantsoenen gemaakt. Hiervoor zijn 

verschillende ingrediënten nodig. Naast ruwvoer worden er ook bijproducten (reststromen uit de 

voedermiddelenindustrie) aan het rantsoen toegevoegd. Voor de opslag van deze producten is meer 

ruimte nodig. 

 

Voor het goed conserveren van het ruwvoer en voor voldoende voersnelheid is het gewenst om 

meerdere kuilen te realiseren. Hierdoor blijft de voersnelheid op peil en kunnen de verschillende 

producten in een eigen opslag opgeslagen worden.  

 DE VERGISTER 

De vergister is een ronde silo met een volume dat is afgestemd op de te verwachten te verwerken 

mest. De silo wordt vervaardigd van materialen die voldoende sterk zijn en die de inhoud kunnen 

isoleren. Bovenop de silo komt een gasdicht dak de silo voldoet aan de eisen voor een mestopslag. 

 

Elke installatie bestaat uit een vergistingstank en een zeecontainer waarin de techniek is ingebouwd. 

De grootte van de vergistingstank is afhankelijk van de hoeveelheid rundveedrijfmest op uw bedrijf 
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en de optimale procesomstandigheden. De diameter van de installaties is 11 tot 19 meter, en de 

hoogte van de tank is 2 tot 8 meter. Bovenop elke tank is een kleine biogasbuffer om schommelingen 

in biogasproductie op te vangen. Dit is in alle gevallen een dubbel gasdak: het onderste gasdak is 

de flexibele gasbuffer en het bovenste is het dak dat de vergister beschermt tegen weersinvloeden. 

De hoogte van de tank met het gasdak is 7 tot 12 meter. 

 

Het gas uit de vergister wordt rechtstreeks naar een zogenoemde warmte kracht koppeling (WKK) 

geleid. De WKK is een gasmotor met aangekoppelde dynamo. Het biogas wordt na filtering in de 

motor verbrand. De motor drijft hierbij een generator aan. Afhankelijk van de gasproductie wordt een 

motor gekozen met voldoende capaciteit. Het besturingssysteem van de motor zorgt ervoor dat deze 

altijd op het meest optimale vermogen werkt en zorgt ervoor dat de motor niet overbelast wordt.  

 

Het digistaat uit de vergister wordt opgeslagen in een mestopslag. In het uitrijseizoen wordt het 

digestaat uitgereden over de bij het bedrijf behorende landerijen. 

 

Voor het vergisten op bedrijfsschaal zijn verschillende mogelijkheden. Elke leverancier heeft zijn 

eigen opstelling van de installatie. Enkele leveranciers zijn Biolectric, biogasplus en host. Hieronder 

is een overzicht weergegeven van de uitgangspunten die we hebben gehanteerd voor de 

berekening.  
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 NAWOORD  

Het opstelde plan voor de realisatie van de vergister en extra opslag voor ruwvoer aan de 

Rijksstraatweg 188 te Loenen aan de Vecht biedt de opdrachtgever mogelijkheden om een stap te 

zetten in het verduurzamen van de bedrijfsvoering. Met voorgaande toelichting gaan we er vanuit de 

bedrijfskundige noodzaak van deze ontwikkeling aangegeven te hebben, alsmede de plaats en de 

werking van de vergister en de (ruw)voer opslag. 
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Bijlage 4 Geurberekening vleesvee 

  



Gegenereerd op:  2-04-2013 met V-STACKS Vergunning   versie 2010 (c) KEMA Nederland B.V.  

 

Naam van de berekening: GVM_40stieren_Rijksstraatweg188_LoenenandeVecht 
Gemaakt op: 2-04-2013   15:43:57 
Rekentijd:  0:00:02 
Naam van het bedrijf: Kruiswijk, Rijksstraatweg 188 te Loenen aan de Vecht 

Berekende ruwheid: 0,24 m 
Meteo station: Schiphol 
Brongegevens:  

Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. EP Hoogte Gem.geb. hoogte EP Diam. EP Uittr. snelh. E-Aanvraag 

1 stal C 129 373 470 105   1,5   5,8  0,50   0,40   1 424 

Geur gevoelige locaties:  

Volgnummer GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasting 

2 Rijksstraatweg 183 129 190 469 945    8,0     0,2 

3 Rijksstraatweg 187 129 200 469 988    8,0     0,3 

4 slootdijk 2 129 253 470 266    8,0     0,3 
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Bijlage 5 Productinformatie WKK  
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Bijlage 6 Aerius berekening 

  



Dit document bevat resultaten van een
stikstofdepositieberekening met AERIUS
Calculator. U dient dit document te gebruiken
ter onderbouwing van een
vergunningaanvraag in het kader van de Wet
natuurbescherming.

De resultaten geven de stikstofeffecten van
deze activiteit weer voor Natura 2000-
gebieden. AERIUS Calculator maakt enkel
voor de PAS-gebieden inzichtelijk welke
stikstofgevoelige habitattypen er voor komen
en op welke hiervan een effect is. Op basis
hiervan is aangegeven voor hoeveel hectares
ontwikkelingsruimte benodigd is.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en stikstofoxide (NOx), of één van beide.
Hiermee is de depositie van de activiteit
berekend en uitgewerkt.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in de Calculator.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl en

pas.natura2000.nl.

Berekening vergunde situatie 2012

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RnF9q7D3bA5R (27 november 2017)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Agra-Matic BV Rijksstraatweg 188, 3632 AJ Loenen ad Vecht

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Kruiswijk Loenen aan de Vecht RnF9q7D3bA5R

Datum berekening Rekenjaar Rekeninstellingen

27 november 2017, 11:29 2017 Berekend voor Wnb.

Totale emissie Situatie 1 Situatie 2 Verschil

NOx - 74,80 kg/j 74,80 kg/j

NH3 1.909,60 kg/j 1.664,10 kg/j -245,50 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste verschil
(mol/ha/j)

Natuurgebied Bijdrage

- -

Toelichting Berekening ontwikkelingsruimte inclusief mestvergisting

RnF9q7D3bA5R (27 november 2017)Benodigde ontwikkelingsruimte vergunde situatie 2012

beoogde situatie

Benodigde
ontwikkelingsruimte
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Locatie
vergunde situatie

2012

Emissie
vergunde situatie

2012

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Stal A
Landbouw | Stalemissies

637,30 kg/j -

stal B
Landbouw | Stalemissies

13,10 kg/j -

stal C
Landbouw | Stalemissies

541,20 kg/j -

stal D
Landbouw | Stalemissies

665,20 kg/j -

stal E
Landbouw | Stalemissies

52,80 kg/j -

RnF9q7D3bA5R (27 november 2017)Benodigde ontwikkelingsruimte vergunde situatie 2012

beoogde situatie

Benodigde
ontwikkelingsruimte
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Locatie
beoogde situatie

Emissie
beoogde situatie

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Stal A
Landbouw | Stalemissies

381,80 kg/j -

stal B
Landbouw | Stalemissies

13,10 kg/j -

stal C
Landbouw | Stalemissies

410,00 kg/j -

stal D
Landbouw | Stalemissies

276,40 kg/j -

stal E
Landbouw | Stalemissies

52,80 kg/j -

stal F
Landbouw | Stalemissies

520,00 kg/j -

RnF9q7D3bA5R (27 november 2017)Benodigde ontwikkelingsruimte vergunde situatie 2012

beoogde situatie

Benodigde
ontwikkelingsruimte
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Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

WKK installatie
Energie | Energie

10,00 kg/j 74,80 kg/j

RnF9q7D3bA5R (27 november 2017)Benodigde ontwikkelingsruimte vergunde situatie 2012

beoogde situatie

Benodigde
ontwikkelingsruimte
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Resultaten
PAS-

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

Oostelijke Vechtplassen 0,07 0,07 - 0,00

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck >0,05 0,04 - 0,01

Botshol 0,08 0,07 - 0,01

Naardermeer 0,13 0,11 - 0,01 (- 0,02)

* 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 tussen haakjes aangegeven.

RnF9q7D3bA5R (27 november 2017)Benodigde ontwikkelingsruimte vergunde situatie 2012

beoogde situatie

Benodigde
ontwikkelingsruimte
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Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

Oostelijke Vechtplassen

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden 0,07 0,07 - 0,00

Lg05 Grote-zeggenmoeras 0,07 0,07 - 0,00

H3150baz Meren met krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen

0,07 0,07 - 0,00

H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen) 0,08 0,08 - 0,00

H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) 0,10 0,09 - 0,00

ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden 0,12 0,12 - 0,01

ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen) 0,12 0,12 - 0,01

ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen

0,07 0,06 - 0,01

ZGH91D0 Hoogveenbossen 0,18 0,17 - 0,01

ZGH7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

0,09 0,08 - 0,01

H9999:95 Habitattype onbekend/onzeker KDW op
basis meest kritische aangewezen type (H3140)

0,10 0,08 - 0,01

H6410 Blauwgraslanden 0,10 0,09 - 0,01

H7210 Galigaanmoerassen 0,15 0,13 - 0,02

H91D0 Hoogveenbossen 0,41 0,38 - 0,03

H4010B Vochtige heiden (laagveengebied) 0,42 0,37 - 0,05

ZGH6410 Blauwgraslanden 0,79 0,69 - 0,10

RnF9q7D3bA5R (27 november 2017)Benodigde ontwikkelingsruimte vergunde situatie 2012

beoogde situatie

Benodigde
ontwikkelingsruimte
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Nieuwkoopse Plassen & De Haeck

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

H3150baz Meren met krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen

>0,05 0,04 - 0,01

H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) >0,05 0,04 - 0,01

H91D0 Hoogveenbossen >0,05 0,04 - 0,01

H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden >0,05 0,04 - 0,01

Lg02 Geïsoleerde meander en petgat >0,05 0,04 - 0,01

H4010B Vochtige heiden (laagveengebied) >0,05 0,05 - 0,01

Lg05 Grote-zeggenmoeras >0,05 0,05 - 0,01

H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen) >0,05 0,05 - 0,01

H6410 Blauwgraslanden >0,05 0,05 - 0,01

Botshol

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) 0,08 0,07 - 0,01

H7210 Galigaanmoerassen 0,08 0,07 - 0,01

H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden 0,08 0,07 - 0,01

ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden 0,09 0,08 - 0,01

H91D0 Hoogveenbossen 0,09 0,08 - 0,01

H3150baz Meren met krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen

0,12 0,10 - 0,01 (- 0,02)

RnF9q7D3bA5R (27 november 2017)Benodigde ontwikkelingsruimte vergunde situatie 2012

beoogde situatie

Benodigde
ontwikkelingsruimte
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Naardermeer

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

Lg05 Grote-zeggenmoeras 0,13 0,11 - 0,01 (- 0,02)

H3150baz Meren met krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen

0,13 0,11 - 0,01 (- 0,02)

H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden 0,13 0,11 - 0,01 (- 0,02)

H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) 0,14 0,12 - 0,02

H6410 Blauwgraslanden 0,16 0,14 - 0,02

H91D0 Hoogveenbossen 0,17 0,15 - 0,02

H9999:94 Habitattype onbekend/onzeker KDW op
basis meest kritische aangewezen type (H3130;H3140)

0,18 0,16 - 0,02

H4010B Vochtige heiden (laagveengebied) 0,19 0,17 - 0,02

H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen) 0,21 0,19 - 0,03

ZGH7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

0,25 0,22 - 0,03

ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen

0,26 0,23 - 0,03

* 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 tussen haakjes aangegeven.
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Emissie
(per bron)

vergunde situatie
2012

Naam Stal A
Locatie (X,Y) 129318, 470088
Uitstoothoogte 5,7 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 637,30 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

A 1.100 overige huisvestingssystemen
(Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder
dan 2 jaar) (Overig)

35 NH3 13,000 455,00 kg/j

A 2.100 overige huisvestingssystemen
(Rundvee; zoogkoeien ouder dan 2 jaar)
(Overig)

23 NH3 4,100 94,30 kg/j

A 3.100 overige huisvestingssystemen
(Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)
(Overig)

20 NH3 4,400 88,00 kg/j

Naam stal B
Locatie (X,Y) 129316, 470107
Uitstoothoogte 2,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 13,10 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

K 1.100 overige huisvestingssystemen
(Paarden; volwassen paarden (3 jaar en
ouder)) (Overig)

2 NH3 5,000 10,00 kg/j

K 3.100 overige huisvestingssystemen
(Paarden; volwassen pony's (3 jaar en
ouder)) (Overig)

1 NH3 3,100 3,10 kg/j
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Naam stal C
Locatie (X,Y) 129375, 470110
Uitstoothoogte 7,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 541,20 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

A 2.100 overige huisvestingssystemen
(Rundvee; zoogkoeien ouder dan 2 jaar)
(Overig)

32 NH3 4,100 131,20 kg/j

A 3.100 overige huisvestingssystemen
(Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)
(Overig)

45 NH3 4,400 198,00 kg/j

A 6.100 overige huisvestingssystemen
(Rundvee; vleesstieren en overig
vleesvee van circa 8 tot 24 maanden
(roodvleesproductie)) (Overig)

40 NH3 5,300 212,00 kg/j

Naam stal D
Locatie (X,Y) 129355, 470132
Uitstoothoogte 7,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 665,20 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

A 1.100 overige huisvestingssystemen
(Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder
dan 2 jaar) (Overig)

40 NH3 13,000 520,00 kg/j

A 3.100 overige huisvestingssystemen
(Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)
(Overig)

33 NH3 4,400 145,20 kg/j
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Naam stal E
Locatie (X,Y) 129292, 470074
Uitstoothoogte 3,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 52,80 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

A 3.100 overige huisvestingssystemen
(Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)
(Overig)

12 NH3 4,400 52,80 kg/j
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Emissie
(per bron)

beoogde situatie

Naam Stal A
Locatie (X,Y) 129318, 470088
Uitstoothoogte 5,7 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 381,80 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

A 2.100 overige huisvestingssystemen
(Rundvee; zoogkoeien ouder dan 2 jaar)
(Overig)

23 NH3 4,100 94,30 kg/j

A 3.100 overige huisvestingssystemen
(Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)
(Overig)

20 NH3 4,400 88,00 kg/j

A 1.1 grupstal met drijfmest, emitterend
mestoppervlak van grup en kelder max.
1,2 m2 per koe  (Rundvee; melk- en
kalfkoeien ouder dan 2 jaar) (Groen
Label BB 93.06.009)

35 NH3 5,700 199,50 kg/j

Naam stal B
Locatie (X,Y) 129316, 470107
Uitstoothoogte 2,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 13,10 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

K 1.100 overige huisvestingssystemen
(Paarden; volwassen paarden (3 jaar en
ouder)) (Overig)

2 NH3 5,000 10,00 kg/j

K 3.100 overige huisvestingssystemen
(Paarden; volwassen pony's (3 jaar en
ouder)) (Overig)

1 NH3 3,100 3,10 kg/j
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Naam stal C
Locatie (X,Y) 129375, 470110
Uitstoothoogte 7,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 410,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

A 3.100 overige huisvestingssystemen
(Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)
(Overig)

45 NH3 4,400 198,00 kg/j

A 6.100 overige huisvestingssystemen
(Rundvee; vleesstieren en overig
vleesvee van circa 8 tot 24 maanden
(roodvleesproductie)) (Overig)

40 NH3 5,300 212,00 kg/j

Naam stal D
Locatie (X,Y) 129355, 470132
Uitstoothoogte 7,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 276,40 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

A 2.100 overige huisvestingssystemen
(Rundvee; zoogkoeien ouder dan 2 jaar)
(Overig)

32 NH3 4,100 131,20 kg/j

A 3.100 overige huisvestingssystemen
(Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)
(Overig)

33 NH3 4,400 145,20 kg/j
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Naam stal E
Locatie (X,Y) 129292, 470074
Uitstoothoogte 3,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 52,80 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

A 3.100 overige huisvestingssystemen
(Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)
(Overig)

12 NH3 4,400 52,80 kg/j

Naam stal F
Locatie (X,Y) 129413, 470150
Uitstoothoogte 7,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 520,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

A 1.100 overige huisvestingssystemen
(Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder
dan 2 jaar) (Overig)

40 NH3 13,000 520,00 kg/j

Naam WKK installatie
Locatie (X,Y) 129469, 470167
Uitstoothoogte 4,5 m
Warmteinhoud 0,220 MW
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx 74,80 kg/j
NH3 10,00 kg/j
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
verleend. 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.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2016L_20171003_1682e2550c

Database versie 2016L_20170828_c3f058f00f

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2015-handboek-0
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Maatschap Kruiswijk
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datum
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adviseur

b

c

schaal

formaat

wijz. a
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2
N4

02

1

188

7 wilgen

2 notenbomen

148 onderbeplanting

15 knotwilgen

SITUATIE

kadastrale gemeente:

schaal:

sectie: nr:

1 : 1000

A

Loenen aan de Vecht

0150, 0152, 1189

gebouw bestaand

bedrijfswoning

omliggende bebouwing

erfverharding

gebouw toekomstig

perceel

solitaire boom: Wilg

sleufsilo of kuilplaat nieuw

onderbeplanting in driehoeksverband bestaande uit:

solitaire boom: Noten

BEPLANTING

Beheervisie:
- één keer per 2 jaar knotten (bij voorkeur om en om)

te slopen gebouwen

solitaire boom: Knotwilg

vaste mestopslag nieuw

aanzicht knotwilg
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