
 

 

Bijlage III – Vergelijking op milieuaspecten 

 

Milieuaspect* Kippen* Melk* Toelichting Casusspecifieke doorvertaling 

Geur 200* 50*  Richtafstand kippen is aan de lage kant 

i.v.m. grote aantal. Het in de 

geurverordening aangeduide gebied 

(o.b.v. de huidige milieuvergunning) 

met een matig of nog slechter 

leefklimaat ligt ca. 300 meter rondom 

het gebouw. Wel is aannemelijk dat 

met 220.000 kippen een reductie zal 

optreden.    

Stof 30 0  Richtafstand voor kippen is aan de lage 

kant gezien de eventuele omschakeling 

naar volièrehuisvesting 

Geluid 50 C 100 C C= Continu: 

rekening houden 

met geluidsproductie 

24 uur / dag 

Bij ‘melk’ is aangegeven dat de 

feitelijke contour dicht bij de 50 meter 

komt te liggen. Dit heeft te maken met 

het feit dat het productieproces volledig 

inpandig plaatsvindt en dat van 

moderne productielijnen gebruik wordt 

gemaakt. Geluidsproductie zal niet 

continu zijn: bij benutting van de 

maximale capaciteit (55.000 ton / jaar) 

i.c.m. 4 productielijnen zal er 

gedurende gemiddeld 6 dagen/week, 8 

uur/dag worden geproduceerd.   

Gevaar 0 50  Betreft stoffen / systemen welke nodig 

zijn i.v.m. productieproces 

Grootste 

afstand 

200 D 100 D= Divers: grote 

mate van verschil in 

milieubelasting.  

220.000 leghennen in 

volièrehuisvesting is een groot bedrijf. 

De richtafstanden zijn hier dus aan de 

lage kant. 

Voor melk is de grootste afstand echter 

aan de hoge kant (zie onderbouwing bij 

aspect geluid)  

Verkeer 1G 2G 1 is laagste 

categorie – 3 is 

hoogste categorie; G 

= Goederenvervoer, 

P = 

Personenvervoer 

Redelijke inschatting feitelijk optredend 

vrachtverkeer: 

‘Kippen’: dagelijks komen en gaan 12 

vrachtwagens; 

‘Melk’: dagelijks komen en gaan 25 

vrachtwagens.  

Visuele 

effecten 

1 1 1 is laagste 

categorie – 3 is 

hoogste categorie  

Landschappelijke inpassing kan alleen 

bij ‘melk’ worden afgedwongen. Hier 

staat tegenover dat de uitstoot van 

waterdamp (schoorsteen) afhankelijk 

van de atmosferische omstandigheden 



 

 

een duidelijk effect zal hebben. 

Luchtveront-

reiniging 

- - - = geen speciale 

aanduiding 

Ammoniakemissie / stikstofdepositie en 

‘kippengeur’ bij kippen; waterdamp bij 

melk 

Energetisch* Relatief 

lage 

vraag 

Zeer 

hoge 

vraag 

 De intensieve kippenhouderij maakt 

gebruik van een stroomaansluiting voor 

grootverbruikers (10kV). 

Initiatiefnemer heeft aangegeven 

bereid te zijn maximaal in te willen 

zetten op de opwek van duurzame 

energie (zon) op de planlocatie. Ook 

wil hij maximaal investeren in zuinige 

en hoogwaardige technologie. 

Onderzoek aardwarmte. 

  
* Bron: ‘Bedrijven en Milieuzonering, Handreiking voor maatwerk in de gemeentelijke ruimtelijke 

ordeningspraktijk’; VNG; 2009, Sdu Uitgevers BV, Den Haag. 

* Betreft richtafstand in meters naar gevoelige functies (zoals bijvoorbeeld wonen). 

* Idem. 

* Categorie energetisch is door mij zelf toegevoegd, betreft geen aspect met afstandswerking naar gevoelige 

functies  

* Groene kleur: Beste van de twee; rode kleur: slechtste van de twee. Geen kleur (zwart): geen duidelijk verschil 

tussen beide opties 

 


