BBT-conclusies intensieve pluimvee- of varkenshouderij
De BBT conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij omvat de hieronder omschreven aspecten.
Hierbij wordt ook aangegeven op welke manier wordt voldaan aan deze conclusies.
BBT 1 Milieubeheerssystemen
Een milieubeheerssysteem heeft tot doel om de algehele milieuprestaties van de veehouderij te verbeteren.
Dit aspect vertaalt zich in de zin van een verplichte boekhouding. Hierin worden onder andere het water- en
energieverbruik, de hoeveelheid veevoeder en de hoeveelheid afval- en meststoffen bijgehouden. Hiervoor
gelden de registratievoorschriften uit het Activiteitenbesluit en de voorschriften uit de te verlenen
omgevingsvergunning. De afvoer van meststoffen is verder geregeld in het meststoffenbeleid.
BBT 2 Goede bedrijfspraktijken
Dit aspect vertaalt zich in noodplannen, voorlichting en opleiding van personeel en het onderhouden van
installaties. Om veilig en gezond te kunnen werken draagt de initiatiefnemer er zorg voor dat voorlichting en
opleiding van het personeel voldoende is. Daarnaast worden gereedschappen, machines en installaties op
de juiste manier onderhouden. Overlast naar de omgeving van de inrichting wordt zoveel mogelijk beperkt.
Ook het opslaan van dode dieren wordt op de juiste manier uitgevoerd, waardoor emissies naar de
omgeving zoveel mogelijk worden beperkt.
BBT 3 en 4 Voedingsbeheer
De uitstoot van mineralen uit mest is geïmplementeerd in het mestbeleid. Aan deze wetgeving wordt
voldaan.
BBT 5, 6 en 7 Efficiënt gebruik van water / emissies uit afvalwater
Waar mogelijk worden binnen de inrichting waterbesparende maatregelen toegepast. Zo wordt er met het
schoonspuiten van de stallen gebruik gemaakt van hogedrukreinigers welke zuiniger zijn bij het
schoonmaken van de stallen. Door het controleren en onderhouden van luchtwassers en
drinkwaterinstallatie wordt overmatig waterverbruik zoveel mogelijk voorkomen.
BBT 8 Efficiënt gebruik van energie
Waar mogelijk worden binnen de inrichting energiebesparende maatregelen toegepast. Hiervoor verwijzen
wij ook naar onderstaande checklist energieverbruik veehouderijen, waarin de energiebesparende
maatregelen verder worden toegelicht.
BBT 9 en 10 Geluidemissies
Geluidsuitstraling vanuit de inrichting op de omgeving wordt zo veel mogelijk beperkt. Hiermee wordt
voldaan aan de BBT-conclusie voor geluid. Voor een (gedetailleerde) uitwerking van de geluidsbelasting
verwijzen wij naar het bijgevoegde akoestisch rapport en de daarbij ingediende aanvullingen.
BBT 11 Stofemissies
In de stallen wordt één of een combinatie van technieken, zoals genoemd in de BBT conclusie intensieve
veehouderij toegepast om de concentratie van stof in de stal en de uitstoot van stof te verminderen.
BBT 12 en 13 Geuremissies
Op het bedrijf wordt een combinatie van technieken, zoals genoemd in de BBT conclusie intensieve
veehouderij toegepast om de geuremissie en/of geureffecten te voorkomen of te verminderen.
BBT 14 en 15 Emissies uit de opslag van vaste mest
Op de locatie wordt geen vaste mest opgeslagen.
BBT 16, 17 en 18 Emissies uit de opslag van drijfmest
Bij de opslag van drijfmest wordt verspreiding van emissies naar de omgeving zo veel mogelijk beperkt. De
drijfmest wordt opgeslagen in mestdichte mestkelders. Het roeren van drijfmest wordt tot een minimum
beperkt. Hiermee wordt voor de opslag van drijfmest voldaan aan de BBT-conclusie.
BBT 19 Verwerking van mest op de boerderij
Op de locatie wordt geen mest bewerkt of verwerkt.
BBT 20, 21 en 22 Mest uitrijden

Het uitrijden van mest is een aspect dat buiten de inrichting plaatsvindt. Het uitrijden van mest valt onder het
mestbeleid en is hiermee BBT.
Overige BBT
In de aangevraagde situaties worden bij de huisvesting van de dieren emissiearme huisvestingssystemen
toegepast. Deze emissiearme huisvestingssystemen voldoen aan het criterium van BBT. Voor wat betreft de
emissies (ammoniak, geur, fijn stof en geluid) wordt verwezen naar de desbetreffende paragrafen die hier
verder op ingaan.

Checklist energieverbruik veehouderijen
Toepassing stand der techniek varkenshouderijen
Wordt de maatregel toegepast?
Indien ja, in welke stallen* wordt de maatregel toegepast?
Indien nee, wordt er aan het toepassingscriterium** ( T ) voldaan?
* u kunt volstaan met een verwijzing naar het nummer of de letter waarmee de betreffende stal(len) op de plattegrondtekening,
behorende bij de aanvraag, wordt aangeduid.
** informatie over toepassingscriteria vindt u in de publicatie "E11 Energie. Informatieblad Veehouderijen herziene versie (Infomil, Den
Haag 2004). Deze publicatie is te downloaden op de site: www.infomil.nl.

Verlichting
vraag
besparingsmaatregel
ja*
nee
Welke van de onderstaande energiezuinige verlichtingstechnieken zijn / worden toegepast?
1
Natuurlijke dagintreding
x
T
Bij nieuwbouw, renovatie of verwijdering asbest;
Eventueel in combinatie met verschillende schakelgroepen en /of
daglichtsensoren.
2
Aanwezigheidsdetectie
x
T
Opslagruimtes en andere ruimtes die niet continue bemand zijn.
3
Centrale lichtschakelaar
x
T
Verlichting dient apart van andere elektriciteitsvragers gevoed te
worden om ongewenst uitschakelen van apparatuur te
voorkomen
4
Schakelklok en schemerschakelaar buiten- en terreinverlichting
x
T
Algemeen toepasbaar
5
Spaarlampen
x
T
Vervanging van alle soorten gloeilampen
6
Wordt er gebruik gemaakt van HF-TL lampen met spiegeloptiekx
armatuur
T
Als basisverlichting bij nieuwbouw in geval van > 2.000 branduren
/ jaar;
Als vervanging bestaande verlichting bij geïnstalleerd vermogen
vanaf 14 W / m².
7
Halveringsschakelaar of dimmer op biggenlampen
x
T
Algemeen toepasbaar, besparingspotentieel sterk afhankelijk van
feitelijke situatie
8
Anders namelijk gescheiden verlichtingscircuit
T
9
Geen

stallen
1,2,6,7,10

hygiënesluis
alle

1,4,13

alle

* indien een maatregel op dit moment nog niet toegepast is, dient u de termijn waarop u deze maatregel uiterlijk gaat toepassen te
vermelden.

Isolatie
vraag
besparingsmaatregel
Welke isolerende voorzieningen zijn / worden toegepast?
1
Ligvloerisolatie
T
Nieuwbouw of renovatie van dichte vloeren
1
Dak / plafondisolatie
T
Standaard bij nieuwbouw en renovatie, indien geen
buitenklimaatstal;
Buitenklimaatstal alleen isolatie tegen zoninstraling.
2
(Spouw)muurisolatie
T
Standaard bij nieuwbouw en renovatie, indien geen
buitenklimaatstal.
3
Isolatie van leidingen
T
In onverwarmde ruimten en ruimten met warmteoverschot
4
Anders, namelijk …
T

ja*

nee

stallen

x

alle

x

alle

x

alle

x

alle

5

Geen

* indien een maatregel op dit moment nog niet toegepast is, dient u de termijn waarop u deze maatregel uiterlijk gaat toepassen te
vermelden.

Ventilatie
vraag
besparingsmaatregel
ja*
nee
Welke maatregelen met betrekking tot mechanische ventilatie zijn / worden toegepast?
1
Klimaatcomputer
x
T
Bij mechanisch geventileerde stallen.
2
Regeling met meetwaaier en smoorunit
x
T
Algemeen toepasbaar voor biggen- , kraam- en
vleesvarkensafdelingen;
Voor dragende zeugen is ventilator met handbediende
diafragmaschuiven gangbaar.
3
Frequentieregeling
x
T
Bij nieuwbouw of renovatie, mits:
- centrale afzuiging met vergelijkbare ventilatievraag van de
diverse afdelingen;
- of per afdeling bij grote afdelingen.
4
Centrale afzuiging
x
T

5
T
6
T
7
T
8
T
9

Bij nieuwbouw, indien centraal afgezogen lucht wordt gebruikt
voor:
- mestverdamping;
- luchtwassing;
Of bij verlegging emissiepunt stal.
Hybride ventilatie
Lage luchtaanvoer en hoge afvoer vereist;
Nieuwbouw, mogelijk bij renovatie
Ventilatiesysteem met ondergrondse luchtinlaat
Bij nieuwbouw, afhankelijk van gekozen stalsysteem.
Automatisch geregelde natuurlijke ventilatie
Bij nieuwbouw, mits mogelijke geureffecten acceptabel zijn in
concrete situatie
Anders, namelijk …

stallen
alle

4,6,8,9,10,13

2,3,4,6,8,9,
10,13

x

x

8
x

Geen

* indien een maatregel op dit moment nog niet toegepast is, dient u de termijn waarop u deze maatregel uiterlijk gaat toepassen te
vermelden.

Verwarming
Wat is het bouwjaar van het (de) stooktoestel(len)?:
vraag
besparingsmaatregel
Welk type verwarming is / wordt toegepast?
1
Cv / vloerverwarming
2
Luchtverwarming
3
Stralingsverwarming
Wat is de uitvoering van de stooktoestellen?
4
Conventioneel
5
VR
6
HR
7
VR / HR combinatie
T
Bij vervanging, retourtemperatuur is doorslaggevend voor
gebruiksrendement.
Zijn / worden er aanvullende maatregelen getroffen?
8
Optimalisering en weersafhankelijke regeling verwarming
T
Algemeen toepasbaar, besparing afhankelijk van:
- huidige regeling;
- klimaateisen;

ja*

nee

x

stallen
7

x
x
x
x
x

7
x

x

2,3,6,8,10

9
T

9
T
10

- optimale opstelling.
Eigen cv-groep of –ketel voor afwijkende ruimtes
Algemeen toepasbaar, besparing zeer sterk afhankelijk van:
- afwijkende gebruikseisen ruimtes;
- afwijkende klimaateisen ruimtes;
- vloerverwarmingscircuit.
Anders, namelijk …

x

7

Geen

* indien een maatregel op dit moment nog niet toegepast is, dient u de termijn waarop u deze maatregel uiterlijk gaat toepassen te
vermelden.

