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Contactpersoon
A. Bouwmeester

Onderwerp
Ad hoc inspectie
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Geachte heer Cornelissen,
Op 5 februari2018 is bij uw bedrijf, op het adres Hoekstraatt4 te Rijkevoort, een aangekondigde
controle uitgevoerd. Deze controle is uitgevoerd door mevrouw A. Bouwmeester, van de

Omgevingsdienst Braba nt Noord.
De controle vond plaats in het kadervan een lopende bezwaarprocedure, naar aanleiding van een
door C. Peeters ingediend handhavingsverzoek. ln zijn bezwaarschrift is door de heer Peeters
aangegeven dat sprake is van een overschrijding van de emissienormen uit het Besluit emissiearme
huisvesting. Hierop ís door u aangegeven dat binnen de stallen 'J, en 2 stankafsluiters aanwezig zijn.
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Tijdens het bezoek zijn uw hygiëneregels opgevolgd. Tijdens het bezoek is het onderdeel milieu aan
bod gekomen.
Uit de controle blijkt dat uw bedrijf, voor zover gecontroleerd, matig aan de regels voldoet. Hoewel
er inderdaad stankafsluiters aanwezigzijn binnen stal 2 en (een gedeelte van) stal L, is de
geconstateerde ammoniakemissie 236.4 kg NH3 per jaar meer dan volgens bijlage l" van het Besluit
emíssiearme huisvesting is toegestaan. Er is daarmee sprake van een emissieoverschrijding van 3.2
procent.
De besproken zaak waarop wij van u nog actie verwachten, treft u hieronder aan. Een uitgebreide
beschrijving van de zaken vindt u in het bijgevoegde bezoekverslag. Wij adviseren u hiervan kennis te
nemen.
WAT VRAGEN WIJ U TE DOEN?
Wij vragen u om binnen 3 maanden na verzenddatum van deze brief:
a

Er zorgvoor te dragen dat de binnen de inrichting aanwezige bedrijfsvoering en de

stalsystemen voor de huisvesting van de dieren (gemiddeld) voldoen aan de maximale
emissíewaarde zoals gesteld in bijlage 1- van het Besluit emissiearme huisvesting.

U kunt dit doen door in totaai niet meer dieren te houden dan het aantal dat in bijlage

l

van

het Besluit emissiearme huisvesting voor de betreffende diercategorie is aangegeven, zodat
rechtst¡'eeks +.,o¡-dt voldaan aan het Besiuii ernissiearme huisvestíng.
Tevens kunt u ervoor kiezen om de stallen in werking te brengen conform de vergunde
situatie. Tot slot kan ervoor gekozen worden om geen dieren in stallen L en 2 te houden {en
tevens cje mest uit de keiders te verwijderen).
Na deze

termijn voeren wij opnieuw een controle uit om na te gaan of u de nodige actie hebt
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Daarnaast cjient u uiteraarcj ook nog gevolg te geven aan cie punten die zijn genoemd in de brief van
L9 december 2Oi7.
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brief kunt u contact opnemen met mevrouw A. Bouwmeester, van de Omgevingsdienst Brabant
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Ir¡uur u.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Boxmeer
namens dezen,

De heerJ.A.J. Lenssen,

Directeur Omgevingsdienst Braba nt Noord

Bijlage(n)
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ln afschrift aan

ODBN,

Kenmerk
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Bezoekverslag

Gemeente Boxmeer {per e-mail);

7,5447 PA Rijkevoort;
Achmea Rechtsbijstand, t.a.v. de heerJ.A.J.M. van Houtum, Postbus
4tL6, 7 320 AC Apeldoorn.
C. Peeters, Hoekstraat
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BEZOEKVERSTAG

Cornelissen BV

Bedrijfsnaam
Bedrijfsadres
Postcode en plaatsnaam

Hoekstraat 14
5447 PA Rijkevoort
Fokken en houden van varkens
Arno Cornelissen

Soort bedrijf
Contactpersoon
Telefoon

06 -22795560

Kenmerk

zlos3707

Bedrijfstype

Agrarisch (type C+ agr)

SBI-code

oL46
mevrouw A. Bouwmeester
5 februari 2018

Uitgevoerd door
Bezoekdatum

Besluit emissie

a

rme

h uisvesti n g

Tijdens de controle is per dierenverblijf en/ of huisvestingssysteem vastgesteld of het Beh van
toepassing is. ln onderstaande tabel is de conclusie vermeld en is aangegeven welke kolom uit bijlage
1 van het Beh van toepassing is:

Stalnr
L

toepassing

Kolom bijlage
1 van het Beh

Maximale emissie-waarde (Beh) in
kg ammoniak per dierplaats per jaar

Ja

A

r,6

Ja

A

L,6

Ja

A

L,6

Ja

A

t,6

Huisvestingssyteem

Beh van

Traditioneel
vleesvarkens

7

Traditioneel
zonder
stankafsluiter
vleesvarkens

2

Traditioneel

3

BWL 2009.12

vleesvarkens
vleesvarkens

Vleesvarkens

4524

Maximaal toegestane ammoniakemissie in kg NH¡/jaar

7,6

7.238,4

7.238,4

Tabel 2 Feiteliike ammoniakemissie sebaseerd op het aantal dierplaatsen en de aanwezige

Vleesvarkens (D 3.2.1)
Vleesvarkens (D 3.100)
Vleesvarkens (D
3.2.L4.4)

240

4.5

1.080

L764

3,0

s.292

2520

0,45

L.134

Feiteliike ammoniakemissie in kg NH¡/iaar

7,506

De geconstateerde ammoniak emissie is 236.4 kg NH3 per jaar meer dan volgens bijlage 1 van het

Besluit emissiearme huisvesting is toegestaan, dit komt overeen met.3.2% emissie overschrijding.

Foto's genomen op 5 februari 2018
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Deze afdelingen zijn met een gedeeltelijke roostervloer, geheel onderkelderd, De wand naast de
roostervloer is zichtbaar. De dichte vloer is aan beide zijden voorzien vaneen muur die tot in de

mest uitkomt. Door openingen op de bodem van de mestkelder, blijft de mest overal op hetzelfde
niveau. Hierdoor wordt de lucht boven de mest onder de dicht vloer ingesloten en kan niet
emitteren. Dit wordt bedoeld bij een stankafsluiter.
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Dit

is de

afdeling met een gedeeltelijke roostervloer, geheel onderkelderd zonder stankafsluiter.

4

