
Checklist veehouderij bedrijven Gezamenlijk Toezicht 

ODMH - waterschappen 

Bedrijfsgegevens 

Naam 

Gesproken met 

‘Soort bedrijf Melkrundveehouderij 

  

  

    

  

    

  

  

Ridderbuurt 13 
Adres bezoeklocatie 

  

Postcode Woonplaats   2402 NG Alphen 

Telefoonnummer 

ailadres 

‘Opmerking: (evt. postadres, indien afwijkend van bezoek adres) 

aan den Rijn 

  

  

  

  

Controlegegevens 
  
  

Naam controleur : 

Controleorganisatie: ODMH 

    

E- mail controleur : Datum controlebezoek: 31/1/18 

  

Telefoonnummer : 

  Datum doorzending 

  

Bedrijfstype 

  

30/3/16) 

Jongvee: 24 (vorig 41) 

[melkrobot B weidegang 

D9 Rundveehouderij melk aantal: 69 (vorige c aantaf:174, 

DI melkvee jaarrond binnen op stal (geen uitloop) 

PaardenDJPonys: + 3 jaar 

IK Schapen : aantal 38 

T>3]aar 

  

  

D Pluimvee: aanta!: 

  

  

  

TU Kaasmakerij U aantal 

D Varkenshouderij D fok 7D] vlees: aantal TR 35 grasland + 8 ha mais 

Worden de diertallen per soort maandelijks geregistreerd? [nee Dja   
  

Wijzigingen / bouwplannen verleden /toekomst 

    (zijn er veranderingen n uitbreiding stallen / dier aantallen) Verlaging dieraantallen i.v.m. fosfaatreductie. 

Er komt in '18 een afdekking over de bovengrondse mestsilo.   
  

Opslag mest en kuilvoer 

  

Mestbassin 

COnee Dja [Inhoud:   

  

materiaal[]hout []beton []folie [foliezak 
[L] Aangelegd in 1987 jaar  Gekeurd in jaar 

  

KIWA certificaat [lja []nee nr. 

  

  

  
  

    
  

      
  

      
  

  

  

  

    
  

  

  

  

Mestkelder [Dnee Dja Inhoud: 1500 m” 

Mestplaat nee ja Mestdicht? D ja []nee 

Kuilvoer afgedekt? nee ja TL n.v.t. (deels balen) 

Loonwerkactiviteiten nee _ agrarisch[] ja weg/waterbouw [Ïja 

Ligt de opslag van kuil en mest (uitgezonderd kuilbalen) dichterbij woningen van derden dan 50m |B nee [Jja 

Is de opvangvoorziening voor percolaat van mest en kuilvoer vloeistofdicht uitgevoerd? L nee B ja 

Cross-compliance aspecten (ODMH) doorsturen naar 

Lozen vloeistoffen nee ja 

Kwaliteit mest- en kuilvoeropslag Unee DNja 

Afvalstoffen 

[Worden de afvalstoffen op een nefte en ordelijke wijze opgeslagen en regelmatig afgevoerd? _|[DJja []nee 

Gevaarlijke stoffen, bestrijdingsmiddelen en kunstmeststoffen 

Vindt de opslag van en werkzaamheden met vloeibare gevaarlijke stoffen Dja [nee Bnvt. 

(geanonimiseerd)

plaats boven een vloeistofkerende vloer 

(andreaskruis, doodshoofd), bestrijdingsmiddelen en vloeibare kunstmeststoffen D absorptiemateriaal aanwezig 

LL] vloeistofdichte lekbak 

  

Vindt de opslag van gevaarlijke stoffen en bestrijdingsmidd 

verpakking?   
elen plaats in orginele Uja [nee Bnvt     
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Wordt er meer dan 25 Iiter benzine (mengsmering) opgeslagen? [ja DJnee 

  
Staan de reinigingsmiddelen (base en zuren) gescheiden van elkaar en in een lekbak   Cja [nee 

  
‘Opmerkingen: 

  
  

Bovengrondse tank voor diesel, huisbrandolie of petroleum / tankplaats 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

          

  

  

    
  

  

      
  

  

  

    
  

  

  

  

     

  

  

  

  

   

Opslag van diesel- of huisbrandolie of petroleum plaats in tank(s)? X ja 1400 liter 7m Dnvt. 

Voorzieningen: _ L dubbelwandig T D3 enkelwandig Olekbak TTstaal R kunststof 

| 

Type plaatje nummer of foto ervan ? Tianr: 515020 _ []nee 

Is de tankplaats tenminste vloeistof kerend? : 

(aan ééngesloten verharding) klinkers/beton(platen) BKia [nee 

Is de jaaromzet meer dan 25000 liter? Uia Enee 

Is er binnen 10 meter rond de tank een gekeurd blustoestel aanwezig? Bija [nee 

Is er ook absorptie materiaal aanwezig voor calamiteiten Cja Dnee 

Periodieke keuringen 

Worden de koelinstallaties (inclusief airconditioning) jaarlijks onderhouden Dia [inee Unvt 

Koelinstallatie laatste jaar gecontroleerd? D jaLJnee 

Koelmiddel 

Uitfasering R22, R401, R402, R403, R408en R409 per1-1-2015 Typfk F_{5é)7 

Uitfasering R23, R404A, R422A, R422D, R507A en R508B_per 1-1-2020 aantkg: 

Worden er regelmatig grotere hoeveelheden koelmiddel toegevoegd Uie Dnee 

Propaan (ook registreren als deze NIET voor bedrijfsdoeleinden wordt gebruikt) 

Zijn er propaantanks aanwezig? LTja aantal TBnwt. 

Inhoud | Afstand tanks onderling Alstand tot bebouwing (kassen uitgezonderd) 

1_ Liters Ï [<5m []510m []>10m . 

2 | Liters <5m [J5-10m []>10m O<sm [J]510m []>10m 

Brandbaar materiaal binnen tien meter aanwezig? ja [nee 

Is de ruimte binnen 3 meter rond tank vrij van materialen? Cja C]nee 

Is / zijn de tanks voorzien van een aanrijbeveiliging? Oja Onee Onvt 

Is / zijn de tanks verzakt? Oja [nee 

Kan propaan zich ophopen in kuilen, putten, kelders e.d. Cja [nee D nvt 

[Asbest cementplaten aanwezig BNia [ÜOnvt 

Mogelijk zijn op uw bedrijf dakplaten met asbestcement aanwezig. Wij wijzen u erop dat er Oppervlak: 

momenteel een subsidieregeling is voor het verwijderen van deze daken. Voor meer informatie 150 m2 

verwijzen wij u naar www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-verwijderen-asbestdaken 

Samenvattend 

'Wat is de algemene indruk van het bedrijf? (Goed, voldoende, matig, onvoldoende?) 

‘Opmerkingen 

identificatie 

Runderen ouder dan 3 werkdagen in beide oren merken ingebracht? M ja nee Daxt. 

'Schapen en geiten ouder dan 6 maanden in beide oren merken ingebracht? Bja nee Onw. 

Varkens ouder dan 3 maanden n één oor een merk ingebracht? Cja Onee Rnxt. 

Veehouderij: huisvesting en dierenwelzijn * 

Is de bouwkundige toestand van de stallen voldoende en veilig ? ja T nee Dnvt. 

Beschikken de dieren over schoon en hygiënisch voer / drinkwater ? ja [nee                     
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Hebben alle dieren binnen een droge ligplaats? Bja Onee Onvt. 

Zien de dieren er verzorgd en gezond uit. Bia Cnee Onvt. 

(let op kreupele, zieke of verwaarloosde dieren)     
  

Destructiemateriaal * 

[ls er kadavermateriaal aanwezig dat reeds gedeeltelijk is vergaan? [Cja K nee [nvt. 

Bij geconstateerde tekortkoming(en) doormelden aan NVWA 

  

  

Afvoer afvalwater: 

  

  

    

    

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

    

              
  

  

  

      
  

  

    

  

  

    
  

  

          
  

1 alwater na | JGier Opp. | 
{ riool | ! i 

2 (Erfsituatie nvt | riool Ikelder water | Bodem | Opmerkingen: 

Ll 1 

1. Huishoudelijk bedrijfsafvalwater I! O !L [l'‘via IBA m?: 

2. Reiniging van voertuigen - uitwendig 

[D] vaker dan 1* per week MO O Ù j C Opandererfroen. 

3. (mest / bestr. - inwendig N D O O  L] ((loonwerker 

4. Melkspoelwater - voorspoel UU N O D Tautom [nandn. 

- naspoel OO MNIODiÙ 

- melktank OO N OO 

5. Koelwater koelcel /melk voorkoeler _ IOIO DN [ _ Û 

6. Reiniging melkput OO ND Û 

7. Reiniging opstallen / gebouwen OO M OIO 

8. Wasplaats paarden OOIM LUIO 

9. Spoelwater ontijzerings installaties A) 

dmv []lucht []zouten ä ! OD 2 z 

10. Spuiwater luchtwasser N OD O Ù 

11. Hemelwater via erf afspoeling O O j L j D [D4veegschoon: 

12. Hemelwater voeropslag: graskuil | ! 

Verhard / onverhard | OOD | D | B |B veegschoon: 

12. Hemelwater voeropslag: maïs | o | o n | O m D9 veegschoon: 

Verhard / onverhard e e | | | | i 

| | | ! | L] opvang voorziening voor percolaat. 

13. Vaste mestopslag OOI NIO Û 

OO O OiÙO 

(ijn er lozingsvoorziening ? Grondwateronttrekking | [] Pomp capaciteit: {] 2[] 10 m?/h 

|Keurmerken ? slootwateronttrekking | [L] Pomp capaciteit m?/h : 

[Perceel voorschriften: (voldoet) nvt _ ja Bestrijdingsmiddelen gebruik _ |Ja:D] [Nee: 

|14.Compost,etc. D zelf H 

>m v/dinsteekvan de sloot| & O Spuitlicentie | Cruespuit L veldspuit 

Mestvrije zone grasland 25 cm | [] . D DI Loonwerker T rugspu veldspuit 

115.Kantstrooivoorziening. O H N 6. Vulplaats D n.v.t [Jia _ [[]niet in orde 

hfstroming mogelijk via bodem / erfverhard. ja _ []niet in orde 

|19. Teeltvrije zone; 50 cm maïsteelt| [] . D 7. Driftarme / kantdoppen Dnvt [Jia L ]nietin orde 

O Ù 8.Drukregistratie veldspuit D nv.t Tia  [L]niet in orde 

‘Opmerkingen / Afspraken / Termijn: 
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Leeswijzer 

Bedrijfsgegevens en bedrijfstype (Vul deze gegevens zo volledig mogelijk in) 

Dit is van belang om te bepalen of de huidige melding of vergunning nog van toepassing is. 

Controlegegevens (Vul deze gegevens volledig in) 

Opslag mest en kuilvoer 

Het mestbassin voor de opslag van dunne mest (folie, beton of hout en niet onder een stal gelegen) moet na 

een periode die afhankelijk is van het soort bassin worden gekeurd. Om na te kunnen gaan of een nieuwe 

keuring nodig is moet de bouwdatum en het materiaal van het mestbassin ingevuld worden. 

Is een KIWA certificaat van het bassin aanwezig dan gegevens noteren (bij voorkeur kopie). 

Mestplaat 

Vermelden mestdicht: lekt mestvocht naar de bodem ja/nee ? 

Ligging opslag mest en kuilvoer t.a.v. woning van derden 

Maak een schatting 

Cross compliance 

De Controle Coördinatie Autoriteit (CCA)CA vraagt om doormeldingen van overtreden randvoorwaarden. Dit 

voor zover het reguliere controles op onderstaande artikelen. 

Lozen vloeistoffen 

- Artikel 2.2, eerste lid en tweede lid van het Activiteitenbesluit voor zover dit het lozen van afvalwater en andere 

stoffen in of op de bodem betreft en/ of; 

Kwaliteit mest- en kuilvoeropslag 

- artikel 2.{Wabo of in samenhang met de artikelen 3.48 en/of 3.52 van het Activiteitenbesluit milieubeheer in 

samenhang met de artikelen 3.65, 3.68 of 3.69 Activiteitenregeling milieubeheer. 

Afvalstoffen 

Afvalstoffen dienen netjes opgeslagen te zijn. Tevens dienen deze regelmatig afgevoerd te worden. 

Gevaarlijke stoffen, bestrijdingsmiddelen en kunstmeststoffen 

Een vloer is vloeistofkerend als na morsen de vloeistof kan worden opgenomen voordat dit in de grond dringt 

(zand niet, een aaneengesloten bestrating wel). 

Een lekbak moet bestand zijn tegen de daarin opgeslagen vloeistoffen (geen zuur in een ijzeren bak). Er mag 

geen gemorst product in een lekbak aanwezig zijn. . Maximaal 25 iter benzine of mengsmering toegestaan. 

Anders; speciale voorziening aanschaffen. 

  

Bovengrondse tank voor diesel, huisbrandolie of petroleum / tankplaats 

Noteer materiaal, inhoud, enkelwandig of dubbelwandig, mangat of geen mangat en installatie jaar (jaar van 

ingebruikname op de huidige plaats). 

Indien aanwezig: noteer de gegevens. Typeplaatje 

Als een installatiecertificaat aanwezig is gegevens noteren. Let op! Een tankcertificaat is geen 

installatiecertificaat. 

Tankplaats vloeistofkerend en minimaal 3x 5 meter. 

Periodieke keuringen 

Koelinstallaties dienen te worden onderhouden. 

- Uitfasering R22, R401, R402, R403, R408 en R409 per 1-1-2015 

Deze koudemiddelen mogen, bij lekverliezen, niet meer in de installatie worden bijgevuld. Wanneer de 

installatie wordt vervangen dient het koudemiddel te worden afgetapt door een daartoe erkend bedrijf en te 

worden afgevoerd als gevaarljkafval naar een erkend verwerker. 

- Uitfasering R23, R404A, R422A, R422D, R507A en R508B per 1-1-2020, 

verdere werkwijze hetzelfde als bij bovenstaande 

Advies 

Wij adviseren u om contact op te nemen met uw installateur om maatregen te treffen om eventuele problemen 

met uw koelinstallatie te voorkomen 
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Controleer of er regelmatig wordt gecontroleerd op lekdichtheid, geef de frequentie en laatste controledatum 

aan, inclusief R nummer en hoeveelheid koudemiddel in kg. Deze gegevens kun je vinden n het Stekboek van 

de koeling.. 

Propaan 

De gegevens van de opslag van propaan zijn van belang voor de risico inventarisatie. Het maakt niet uit of deze 

tank(s) voor bedrijfsdoeleinden worden gebruikt of niet. Vul daarom altijd aantal en inhoud in. Bedreigingen voor 

een tank komen van buitenaf door onder andere brand, verzakking of aanrijden. Daarom is het van belang de 

risico's goed vast te leggen. Propaan is zwaarder dan lucht en kan zich daarom ophopen in kuilen, putten, 

kelders ed. Leg daarom deze gegevens vast. Maak zo mogelijk foto's. 

Welke afvalwaterstromen komen vrij op het perceel. 

In deze tabel wordt ingevuld of de genoemde afvalwaterstromen aanwezig zijn en waarop deze worden 

geloosd. Onderstaande tabel is een toelichting op wat wel / niet mag- 
  

1.Huishoudelijk afvalwater Huishoudelijk afvalwater van bedrijfsgedeelte, mag op riool of onder voorwaarden op de 

  

63.14. sloot. | 

2.Reiniging van voertuigen * Wanneer er geen gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast | 

- uitwendig - Voorziening niet nodig indien max. 1 motor,- of werktuig per week gewassen wordt, 

$3.3.2. Het uitwendig wassen en 

stallen van motorvoertuigen, 

werktuigen of spoorvoertuigen 

+ 

(63.3.2 regeling) voor voorschriften 

zuiveringsvoorziening(en) 

waarmee géén gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast. 

-Magophetriool, <20 mg/olie, < 300 mg/I onopgeloste stof 

* Wanneer wel gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast 

- Mag op riool, maar wel via goed werkende zuiveringsvoorziening ‚ 

- Lozing op de bodem toegestaan wanneer; 

* wassen op het bespoten perceel, via zuiveringsvoorziening 

* of max 2 voertuigen p/j gereinigd wordt. 
  

3. Reiniging van voertuigen 

- inwendig 

(mest / bestr.mid.} 

64.8.1 Inwendig reinigen of 

ontsmetten van transportmiddelen 

+ 

$4.8.1 regeling voor voorschriften 

zuiveringsvoorziening(en) 

Activiteit altijd boven vloeistofdichte verharding zonder afstroming naar bodem of 

oppervlaktewater 

- Reiniging veewagens - Mag in gierkelder 

- Mag op riool‚ £ 300 mg/I onopgeloste stof 

- In of op de bodem mits gelijkmatig wordt verspreid 

- werktuigen waarmee meststoffen zijn toegepast 

- Op de bodem (gelijkmatig verspreiden), of in de gierkelder 

  

- Werktuigen waarmee gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast; 

- Op riool of bodem via zuiveringsvoorziening, (verwijderd 95% van 

bestrijdingsmiddelen} 

- Op bodem waar deze middelen zijn toegepast maar wel gelijkmatig verspreiden 

  

4 Melkspoelwater 

$3.5.8. Houden van 

landbouwhuisdieren in 

dierenverblijven 

Zoveel mogelijk hergebruiken in de inrichting 

- Op het vuilwater riool 

- Gierkelder (gelijkmatig verspreiden over de bodem) 

- mag niet naar het oppervlaktewater. 
  

5. Koelwater koelcel 

$3.1.5. Lozen van Koelwater 

- Oppervlaktewater, als er geen chemicaliën worden gebruikt, en niet te warme temp. 

(warmtevracht } 

- Mag alleen op het riool als het niet naar de sloot kan. 
  

6. Reiniging melkput 

7. Reiniging opstallen / gebouwen 

83.5.8. Houden van landbouw- 

huisdieren in dierenverblijven 

- Mag op vuilwaterriool , < 300 mg/l onopgeloste stof 

- Mag op bodem, gelijkmatig verspreiden 

  

8. Wasplaats paarden 

83.5.8. Houden van landbouw- 

huisdieren in dierenverblijven 

- Niet naar het oppervlaktewater, tenzi alleen benen afspoelen en 

geen shampoo etc wordt gebruikt 

- Mag op riool ‚ < 300 mg/I onopgeloste stof 

- Mag op bodem, gelijkmatig verspreiden 

    9. Spoelwater ontijzeringsinstallatie 

$3.5.4. Waterbehandeling voor 

agrorische activiteiten   - Moet op riolering, geen eisen voor opgesteld. wanneer dit niet mogelijk is; 

- In opperviaktewater (< 5 mg/ljzer), afvalwater moet wel bemonsterd kunnen worden 

- (gierkelder, wordt niet genoemd maar geeft geen milieuverontreiniging)   
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10. Spuiwater luchtwasser. 

$3.5.8. Houden van landbouw- 

huisdieren in dierenverblijven 

- Lozen in het riool s verboden. (Alleen mogelijk met maatwerkvoorschriften) 

- Lozing op bodem is toegestaan van; biologische, chemische, gecombineerde luchtwas 

systeem 

of een luchtwas systeem voor zover dat stof afvangt. 

  

11. Hemelwater via erfafspoeling 

$3.1.3. Lozen van hemelwater, 

dat niet afkomstig is van een 

‘bodembeschermende voorziening 

- Tozen op bodem en sloot is toegestaan 

- Alleen gewasbeschermingsmiddelen selectief toepassen, niet in of nabij straatkolken en 

de neerslag binnen 24 uur minder dan 40% bedraagt 

- lozen op het riool s alleen toegestaan indien in een sloot redelijkerwijs niet mogelij is. 

  

  

12.Hemelwater voeropslag 

13. Vaste mestopslag 

$3.4.5. Opslaan van agrarische 

bedrijfsstoffen 

(kuilvoer / bijvoerder middelen / 

vaste mest) 

Verhard: - Lozen in een vuilwaterriool is verboden (alleen met maatwerk} 

- Lozen op de sloot mag, maar alleen als de opslag schoon is 

en het voer is afgedekt. 

Lozen op de bodem is toegestaan, maar alleen gelijkmatig over de bodem. 

(géén puntlozing) 

Onverhard: 

- £ 2 weken, niks geregeld, zorgplicht; mag niet afstromen naar de sloot. 

-2 2 weken tot maximaal 6 maanden ; 

* met absorberende onderlaag > 15 cm dikte en 

met organische stofgehalte van tenminste 25% 

* contact met hemelwater wordt voorkomen. 

* minimaal S meter vanaf de insteek van het oppervlaktewater of; 

-2 6 maanden; opslag op ten minste een vloeistofkerende voorziening. > verhard. 

uilvoeropslagen (muv veevoerderbalen in folie ) 

- Vloeistoffen van verharde opslag moet worden opgevangen/afstromen naar een 

mestdichte voorziening. (Alleen bij nieuw aan te leggen opslagen, bestaande opslagen 

geld het overgangsrecht tot 2027} 

- adsorberende onderlaag / opvang van vioeistoffen geldt niet voor kuilvoer die uit ten 

minste 40% droge stof bestaat en geen contact kan krijgen met hemelwater (doorgaans 

graskuil, bemonsteren) 

  

Kippenmest in afgedekte container (afvoer binnen de 2 wkn) of afgesloten ruimte met 

mestdichte vloer en voldoende ventilatie     
Perceelssituaties met toelichting 

(Deze tabel kan ingevuld worden aan de hand van de opgave door de eigenaar van het bedrijf.) 
  

14. Composteren 

$3.5.7. Composteren 

- s niet van toepassing op minder dan 3 kub aan groenafval >> zorgplicht 

- Composteringshoop gelegen op minimaal 5 meter vanuit de insteek van de sloot. 

Binnen een periode van 3 jaar 

2 2 weken tot maximaal 9 maanden, op één plaats 

-1novtot 1 maart afgedekt met vezeldoek, antiworteldoek of gelijkwaardig materiaal 

29 maanden op één plaats. 

-1sept. tot 31 maart afgedekt met vezeldoek, antiworteldoek of gelijkwaardig 

materiaal 

- met absorberende onderlaag > 15 cm dikte en met organische stofgehalte van 

tenminste 25% 

  

15. Kantstrooi voorziening 

$3.5.3. Telen van gewassen in de 

open lucht 

Bij het gebruik van korrelvormige of poedervormige meststoffen op de strook gelegen 

naast de teeltvrije zone wordt direct langs de zone gebruik gemaakt van een voorziening 

die de verspreiding van die meststoffen richting het opperviaktewaterlichaam verhindert 

(Ketsplaat / bocht / korrel van de sloot afstrooien door instellen draaischij. etc.) 
  

16.Vulplaats bestrijdingsmiddelen 

$3.5.5. Aanmaken of transporteren 

via vaste leidingen of apparatuur 

van gewasbeschermingsmiddelen, 

biociden of bladmeststoffen 

- Bij het vullen uit oppervlaktewater van apparatuur waarin bestrijdingsmiddelen zitten 

magniets  terugstromen (terugslagklep) 

- B het vullen op onverhard terrein, tenminste 2 meter vanuit de insteek van de sloot 

- Bij het vullen op verhard terrein mag er niet afstromen naar oppervlaktewater en de 

riolering 

  

    17. Doppen   Nummer noteren wat op de dop staat. 
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$3.5.2. Telen van gewassen n de 

open lucht van de regeling 

Toegestane doppen zijn terug te vinden in Rarim; tabel3.81a 

Of op de site van infomil._http://www.infomil.nl onder eisen veldspuitapparatuur. 
  

18. Druk registratie systeem 

$3.5.2. Telen van gewassen in de 

open lucht + zelfde paragraaf in de 

regeling 

    

Velspuit apparatuur voorzien zijn van Drukregistratie Systeem. 

-Tenzij er 50%driftreductie klasse venturi doppen op zitten. 

Registratie systeem moet voldoen aan; 

- Druksensor; 

- Registratie minimaal om tien sec., minimaal uur bewaren 

- systeem moet aangeven dat deze in werking is; 

- voorziening moet aangeven en afleesbaar zijn op scherm of via USB-aansluiting 

Overgangstermijn van 4 jaar voor bestaande spuitapparatuur     

19. Omdat bij een aantal veehouderijen ook mais- en/of graspercelen behoren is er ook een tabel 

opgenomen voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen en (kunst)mest. Deze mogen namelijk in de 

teeltvrije zone niet, of slechts onder strenge voorwaarden, gebruikt worden. 

Teelt- of mestvrije zone: een strook van het perceel, vanaf de insteek van de sloot (waar het schuine 

talud begint), waar geen gewas (wel gras) mag worden geteeld. 

In deze zone mag niet bemest worden en er mogen ook geen bestrijdingsmiddelen worden 

toegepast. 

Als bij het bedrijfsbezoek op aangrenzende percelen blijkt dat de teeltvrije zone niet breed genoeg 

kan de daadwerkelijke breedte in de tabel worden ingevuld. 

  

  

  

  

    

150 om 

aardappelen, _ uien, _ bloembollen, |100 cm _ bij veldspuitapparatuur met Iuchtondersteuning, 

bloemknollen, aardbeien, asperges, prei, bij veldspuitapparatuur met luchtondersteuning, 

schorseneren, sla, wortelen, vaste planten bij overkapte beddenspuit, 

en in neerwaartse richting te bespuiten bij een motorisch aangedreven handgedragen spuit, of 

boomkwekerijgewassen bij vanggewas (voor eisen zie 3.80 AR) 

50cm __ bij Handmatig aangedreven handgedragen spuit, 

In opwaartse of zijwaartse richting te 

bespuiten boomkwekerijgewassen. 500 cm 

900 cm 

450m _ bij reflectiescherm, 

300cm _ bij Tunnelspuit 

appelen, peren en bij Vanggewas (voor eisen zie 3.80 AR) 

overige pit- n steenvruchten bij Biologische productiemethode 

bij Dwarsstroomspuit met reflectiescherm en emissiescherm 

bij Dwarsstroomspuit of axiaalspuit en niet gericht naar opperw. enz. 

bij aangrenzend aan kopakker en niet gericht naar opper.w (buitenste 

600cm _ gewasrij) 

Grasland, graszaad, haver, rogge, spelt, 

teff, triticale, vlas, _ zomertarwe, 

wintertarwe, zomergerst en wintergerst _| 25 cm 

Overige teelt / 

Braakliggend Iand (spuitvrije zone) 50 om     
Opmerkingen / Afspraken / Termi   

In de laatste tabel kunnen de gemaakte afspraken worden vastgelegd. 

Voor de eigen dienst kunnen overtredingen worden benoemd en termijnen worden vastgelegd. 

Waarnemingen voor andere instanties worden hier genoteerd, alleen met de vermelding dat deze 

waarneming aan het bevoegd gezag wordt doorgegeven. Het bevoegd gezag geeft dan aan of er van 

een overtreding sprake is, maakt afspraken en stelt de termijn. 

Hoogheemraadschap de Stichtse Riĳnlanden versie 2016.3 
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/ODMH 

Omgevingsdienst Midden-Holland 

BEZOEKRAPPORT 

Deelzaak: 2018023064 

Hoofdzaak: 2017305911 

Jaarprogramma 2018 

Ridderbuurt 13 Alphen aan den Rijn 

Aangemaakt: 31-1-2018 



1. Inleiding 

11 _ Algemene gegevens 

Bezoek 

Datum woensdag 31 januari 2018 

Inspecteur 

Omschrijving _ Jaarprogramma 2018 

  

Toelichting 

Locatie Ridderbuurt 13 Alphen aan den Rijn 

Adres 

Type Controle 

Nummer MHSIBK-1030962 

Deelzaak T-2017-010394-001 2018023064 

Zaaktype Controle (milieu) 

Kaart 

d * 

Traject 

Omschrijving Jaarprogramma 2018 

Toelichting Periodiek Milieutoezicht 1, planmatig aangemaakt op 16-12-2017 op basis van een 

periodieke planning. 

Locatie Ridderbuurt 13 Alphen aan den Rijn 

Nummer MHSITR-1017553 

Verenwoorcece N 

Hoofdzaak T-2017-010394 2017305911 

Vergunning 

Locatiedossier L-015557 

Zaaktype Periodiek Milieutoezicht 

Onderdeel Milieu (melding) 

Jaarprogramma 2018 

Ridderbuurt 13 Alphen aan den Rijn 
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Bouwwerktype 

Objectcategorie 

1.2 _ Bezoekhistorie 

Datum Duur Bezoeknr Inspecteur Bev | Ovt 

31-1-201816:10 2 uur en 10 minuten MHSIBK-1030962 - 8 1 

1.3  Betrokkenen 

Naam Rol Telefoon Fax E-mail Web 

- trichtinghouder _ 

2. Overtredingen 

Nr | Overtreding Bijlage 

Ovt _ Kalveren 

1 

3. Bevindingen 

Er zijn geen constateringen op basis van de checklist gedaan. 

4. Opmerkingen 

Nr | Opmerking 

Opm _ Kalveren 

Opm _ Pinken en koeien die over 2 maa;den gaan kalven 

Opm _ Mestsilo die dit voorjaar overdekt wordt. 

Opm _ Mais- en kuilsilo's 

Opm _ Dieseltank 

Opm _ Logboek melkkoeling 
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Opm | Melasse en afvalcontainer. Melasse is om kuilvoer indien nodig, op smaak te brengen. 

7 

Opm _ Materialenberging 

  

  

Nr | Foto 

Foto 

1 

Kalveren 

Foto 

2 

  
Jaarprogramma 2018 

Ridderbuurt 13 Alphen aan den Rijn 
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Pinken en koeien die over 2 maa;den gaan kalven 

  

Foto 

3 

Mestsilo die dit voorjaar overdekt wordt. 

Foto 

s 

  
Dieseltank 
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Foto 

  

  
Logboek melkkoeling         

Jaarprogramma 2018 

Ridderbuurt 13 Alphen aan den Rijn 
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Melasse en afvalcontainer. Melasse is om kuilvoer indien nodig, op smaak te brengen. 
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Materialenberging 

6. Bijlagen 

Er zijn geen bijlagen bijgevoegd. 

Jaarprogramma 2018 

Ridderbuurt 13 Alphen aan den Rijn 
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/// ‘ Afdeling Bedrijven 

Omgevingsdienst Midden-Holland 

Postbus 45 

2800 AA Gouda 

088-5450000 

www‚odmb.nl 

Ridderbuurt 13 Besluitdatum 

2402 NG Alphen aan den Rijn Verzenddatum _ 16-02-2018 

Onskenmerk __ 2018023064 

Uw kenmerk 

Onderwerp 

Milieucontrole, Ridderbuurt 13 in Alphen aan den Riĳn 

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) voert namens de gemeente Alphen aan den Rijn een 

aantal milieutaken uit. Een van die taken betreft het toezicht op de naleving van milieuvoorschriften bij 

bedrijven in de veehouderijsector. Wij doen dit in samenwerking met het Hoogheemraadschap van 

Riĳnland, waarbij toezicht wordt gehouden namens elkaar. Hierbij wordt onder andere gekeken naar 

aspecten op het gebied van (afval)waterstromen, 

In het kader hiervan is op 31 januari 2018 bij u een controle uitgevoerd. De controle is uitgevoerd door 

n de ODMH op grond van de Wet milieubeheer / Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht en de Waterwet. Eventuele tekortkomingen worden door de bevoegde gezagen 

afzonderlijk afgehandeld. In deze brief wordt alleen ingegaan op milieuaspecten waarvoor de 

gemeente bevoegd gezag is. 

(geanonimiseerd)

Regelgeving 

De volgende regelgeving is van toepassing: 

- Activiteitenbesluit milieubeheer; 

- Activiteitenregeling milieubeheer; 

- Verordening (EG) betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen: 

- Asbestverwijderingsbesluit. 

Bevindingen controle 

Tijdens de controle zijn geen tekortkomingen geconstateerd. 

Uitfasering R507A per 1 januari 2020 

Geconstateerd is dat binnen uw bedrijf een koelinstallatie aanwezig is met het koudemiddel R507A. 

Dit koudemiddel mag, bij ekverliezen, na 2020 niet meer in u installatie worden bijgevuld. 

De installatie zal hierdoor minder koelvermogen hebben. Wanneer de installatie wordt vervangen, 

dient het koudemiddel te worden afgetapt door een daartoe erkend bedrijf en te worden afgevoerd als 

gevaarlijk afval naar een erkend verwerker. Wij maken u erop attent dat op de langere termijn het 

gebruik van bepaalde koudemiddelen ernstig zal worden teruggedrongen. 

Identifcatie 2018041665 1van2 
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Asbestcementplaten 

Mogelijk zijn op uw bedrijf dakplaten met asbestcement aanwezig. Om het risico voor de gezondheid 

te beperken, is het hebben van asbestdaken vanaf 1 januari 2024 verboden. Het verbod heeft tot 

gevolg dat eigenaren van asbestdaken in de periode 2016-2024 het asbest moeten laten verwijderen. 

Wij wijzen u erop dat e momenteel een subsidieregeling is voor het verwijderen van deze daken. Voor 

meer informatie verwijzen wij u naar: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling- 

verwijderen-asbestdaken. 

  

Nadere informatie 

Indien in uw bedrijf een ongewoon voorval of calamiteit met gevolgen voor het milieu plaatsvindt, dient 

u dit direct telefonisch bij ons te melden op 0888-333555 (24 uur per dag bereikbaar). Als u een 

bijzondere activiteit gaat ondernemen die in de omgeving overlast kan veroorzaken, dient u dit vooraf 

te melden. U kunt dit doen via milieuklachten@odmh.nl. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heefN ‘cc{onnummer: 

e-ma\ladre_flu vragen of correspondentie over deze brief verzoeken wij u ons 

kenmerk 2018023084 te vermelden. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn, 

namens dezen, 

Afdelingshoofd Bedrijven Omgevingsdienst Midden-Holland 

Dit document is digitaal vastgesteld. 

Bij deze controle kunnen een of meerdere overtredingen niet zijn geconstateerd. Dat betekent echter 

niet dat deze eventuele overtredingen daarmee zijn geaccepteerd. Naleving van de van toepassing 

zijnde regelgeving is uw verantwoordelijkheid. 

Identifcatie 2018041665 2van2 
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Keuren, reparatie 

Verlenging referentieperiode 

Rapport versie 20-04-2017 “beoordeling afdekkingen 

1. Gegevens certificaat houder 

Cortificaathouder 

Cortifcaatnummer en rapportnummer 

Naam inspecteur 

Controle datum 

2. Gegevens opdrachtgever 

Naam 

Adres 

Postcode / plaats 

Telefoonnummer 

Mobiel nummer 

3. Locatie 

Naam gebruiker 

Controle-adres 

Plaats/ postcode 

4 Type afdekking 

Type afdekking 

Merk afdekking (naam leverancier) 

Bouwjaar 

Diameter (n M} 

Dragende constructie 

Folie gecertificeerd zoals vermeld n bri2342 

Misden kolom 

5. Afdekking van stalen damwand profiel / stalen golfplaat/ 

polyesterplaat *) UITWENDIGE INSPECTIE 1} 

Verkleuring 

Zakvorming 

Doorhangen 

Plooivorming 

Scheurvorming 

Beschadigingen 

UITWENDIGE INSPECTIE 1) 

Werking mangaten 

Werking ventilatief ontuchtingen 

Funstioneren dragende constructie 

Bevestiging op de silowand! middenkolom 

Aansluiting silowand dicht 

Onderhoudstoestand hoeklijn 

Is controle L-ijn zonder demontage mogelijk 

Onderhoudstoestand Volantbuis 

Afspanning spanbanden 

Onderhoudstoestand ratels/ gespen/ spansioten/ veerringen*) 

Onderhoudstoestand schroeven! bouten/ moeren 

INWENDIGE INSPECTIE 1 

Toestand! functioneren condensstroken 

Verankering middenkolom 

INWENDIGE INSPECTIE 1 

Aantasting! beschadiging middenkolom 

Doorbuiging middenkolom 

appel Rouw 

Oevers 11 

8331 VC Steenwijk 

70936 -355473 

E info@appelbouw.nl 

T www.appelbouw.nl 

& reinigen opslagsystemen 

mestbassins” behorend bij Brl 2344 d.d. 20-april 2017 

Appel Bouw 2.0 B.V. 

K95122/02 2019-200 

Ridderbuur 13 

2402 NG ALPHEN a/d RIJN 

Ridderbuurt 13 

2402 NG ALPHEN a!d RIJN 

kunststoffolie vrijdragend 

PAS 

2018 

13 

kunststof 

Ja 

niet te controleren 

Opmerkingen 

Geen 

Geen 

Geen 

Geen 

Geen 

Geen 

Opmerkingen 

Goed 

Goed 

Goed 

Goed 

Goed 

N 

Nyt 

Goed 

Goed 

Goed 

Goed 

Opmerkingen 

Nvt. 

Nvt. 

Opmerkingen 

Nyt 

Nvt 

IRAN: N 91 ARNA 0597 4873 91 

BIC: ABNANL2A 

Leverings- en betalingsvoorwaarden zie ommezijde. 

Inschrijving K v K 

gecertificeerd 

kiwa 

gecertificeerd 

   

  
BRL 2344 

NE 

NE 

NE 

NE 

1 

1 

68716770 

B.T.W. nr: NL857.347.858.B01 



kiwa kiwa 

gecentficeerd  gecertiiceerd 

Keuren, reparatie & reinigen opslagsystemen 

   

BRL2344 ii   

  

6. Veiligheid (omcirkel ja/ nee/ nvt en nr. geven voor verdere toelichting) Nr 

Extra uitneembare rooster t.b.v. mangaten aanwezig Goes 

Afsluitbaar deksel op mangaten aanwezig Goed 

Ventiatie voorzieningen aanwezig Goed 

Is de brug! bordeswoer >1.10 m vanaf bovenzijde silorand gemonteerd Goed 

Hoogte vanaf obstakels to silorand (drijvende afdekking) of mangat > 1.80 m Goed 

Overhangende bomen aanwezig Goed 

Waarschuwingsstickers zichtbaar aanwezig Goed 

7. Opmerkingen/ Aanbevelingen voor de gebruiker (nummers in linkerkolom vermelden) 

1 Eris geen inwendige keuring gedaan. 

8. Conclusies (aankruisen hetgeen van toepassing is) 

8.1 Afdekking s meteen goedbevonden (zie verder punt 9) 

9. Vaststelling nieuwe referentieperiode 1 

De nieuwe referentieperiode is $ jaar en 1 maanden 

De referentieperiode Is dan geldig tot 20-07-2024 

10. Ondertekening rapport 2} 

Plaats: ALPHEN ald RIJN 

Datum: 20-06-2019 

Handtekening Inspecteur — 

11. Symbolen en verwijzingen 

  doorhalen wat niet van toepassing is 

n.v.t = niet van toepassing 

nr. = nummering van gemaakte opmerkingen. 

1} = Op basis van de uitwendige- en eventuele inwendige inspectie bedraagt de referentieperiode voor betonnen afdekkingen 0-10 jaar. 

Op basis van de uitwendige- en eventuele inwendige inspectie bedraagt de referentieperiode voor overige afdekkingen 0-5 jaar. 

Waarbij 

+0-5 jaar voor gecerticeerde folie's en 

+0-2,5 jaar voor niet gecerticeerde folies. 

2) = Het getekende rapport dient binnen de inrichting aanwezig te zijn 

Appel Rouw 70296 - 355473 IRAN: N 91 ARNA 0597 4873 91 Inschrijving K v : 68716270 

Oevers 11 E info@appelbouw.nl BIC: ABNANL2A B.T.W. nr: NL857.347.858.B01 

8331 VC Steenwijk T wwwappelbouw.nl Leverings- en betalingsvoorwaarden zie ommezijde. 



Keuren, reparatie & reinigen opslagsystemen 

Verlenging referentieperiode 

kiwa kiwa 

gecertiiceerd  gecertficeerd 

ä Tá 

BRL 2344 

   

  

Rapport versie 20-04-2017 "Beoordeling bovengrondse betonnen mestsilo's” behorend bij Brl 2344 d.d. 20-april 2017 

1. Gegevens certificaat houder 

Cortificaathouder 

Cortifcaatnummer en rapportnummer 

Naam inspecteur 

Controle datum 

2. Gegevens opdrachtgever 

Naam 

Adres 

Postcode / plaats 

Telefoonnummer 

Mobiel nummer 

3. Locatie 

Naam gebruiker 

Controle-adres 

Plaats/ postcode 

4 Type silo 

Type silo 

Type wapening 

Merk silo (naam loverancier) 

Bouwjaar 

Diameter (n m} 

Hoogte silo (in m} 

Inhoud sio (in m3) 

. Uitwendige inspectie 1} 

Lekkage wand(elementen) voegen 

Scheurvorming betonwand 

Aantasting (carrosie) betonwand 

onvolkomenheden 

Onderhoudstoestand spanbanden/ strengen/ bouten/ moeren 

Onderhoudstoestand doorvoeren voor mixers 

Onderhoudstoestand afstuiters 

Is de sio verzakt 

- Zo ja, belemmerend voor verder gebruik 

Morsput aanwezig 

Aanrijdvoorziening tp.v. morsput en afsluiters aanwezig 

Vul-mideiding onder druk voorzien van 2 afsluiters (mestsilo's 

gebouwd na 1987) 

Vul-mixleiding onder druk voorzien van 1 afsluiter (mestsilo's 

gebouwa vóór 1987) 

Slot op onder druk staande afsluiter aanwezig 

Asluiters voldoende verankerd 

Aanvullende inspectie noodzakelijk 

Algemene indruk visueel 

6. Inwendige inspectie 1) 

Lekkage aansluiting wand! vloer (binnenzijde) 

Aantasting (corrosie) betonwand! betonvloer 

Scheurvorming betonwand! betonvloer 

onvolkomenheden 

Afdichtingsmateriaal overgang wand/ vloer 

Onderhoudstoestand doorvoeren vaor mixers door de wand 

appel Rouw 

Oevers 11 

8331 VC Steenwijk 

70936 -355473 

E info@appelbouw.nl 

1 wwwappelbouw.nl 

Appel Bouw 2.0 B.V. 

K95122/02 2019-200 

20-06-2019 

2402 NG ALPHEN a/ 

Ridderbuurt 13 

2402 NG ALPHEN a!d RIJN 

  

prefab betonelementen 

spanbanden 

‚Appel Systeembouw b.v. 

  

Opmerkingen NE 

Geen 

Geen 

Geen 

Opmerkingen NE. 

Goed 

Nyt 

Matig 1 

Nee 

Nvt. 

Nvt. 

Ja 

Ja 

N 

Ja 

Ja 

Nee 

Voldoende 

Opmerkingen NE 

Nyt 

Nvt 2 

Nvt. 

Opmerkingen NE 

Nvt. 

Nvt. 2 

IRAN: N 91 ARNA 0597 4873 91 Inschrijving K v : 68716270 

BIC: ABNANL2A B.T.W. nr: NL857.347.858.B01 

Leverings- en betalingsvoorwaarden zie ommezijde. 



Keuren, reparatie & reinigen opslagsystemen 

  

7. Veiligheid (omcirkel ja/ nee/ nvt en nr. geven voor verdere toelichting) 

Aanrijdvoorzieningen aanwezig 

Is een vaste klmvoorziening aanwezig in een silo di niet afdegekt is 

Begint de vaste Klimvoorziening ald buitenzijde >2 m vanaf maaiveld 

Is de brug! bordeswoer >1.10 m vanaf bovenzijde silorand gemonteerd 

Hoogte vanaf obstakels to silorand (drijvende afdekking) of mangat > 1.80 m 

Overhangende bomen aanwezig 

Waarschuwingsstickers zichtbaar aanwezig 

8. Opmerkingen/ Aanbevelingen voor de gebruiker (nummers in linkerkolom vermelden) 

1 _ Draaiafsluiter beter gangbaar maken. 

2 _ Eris geen inwendige keuring gedaan. 
  

9. Conclusies (aankruisen hetgeen van toepassing is} 

Goed 

Nvi 

Nvi 

v 

Goed 

Goed 

Goed 

kiwa kiwa 

gecertificeerd 

gecertificeerd 

   

BRL2344 ii   

9.2 Mestbassin is goedbevonden onder voorwaarde dat de volgende ondergenoemde punten binnen een nader af te spreken tijdstip worden vervangen cq. gerepareerd en bij 

certificaat houder schriftelij ijn afgemeld. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het uitvoeren van ondergenoemde punten 

De vervaldatum is 20-08-2019 

Zie punt 81 

10 Vaststel 

De nieuwe referentieperiode is 5 jaar en 1 maanden 

De referentieperiode is dan geldig tot 20-07-2024 

  
g nieuwe referentieperiode 1) 

1. Ondertekening rapport 2 

Plaats: ALPHEN ald RIJN 

Datum 20.06-2019 

Handtekening: Inspecteur 

12. Symbolen en verwijzingen 

*} = doorhalen wat niet van toepassing Ís 

n.v.t = niet van toepassing 

nr. =nummering van gemaakte opmerkingen 

(1) = Op basis van de uitwendige inspectie bedraagt de referentieperiode 0-5 jaar. 

Op basis van de uitwendige- en inwendige inspetie bedraagt de referentieperiode 0-10 

(2) = Het getekende rapport dient binnen de inrichting aanwezig te zijn 

  

appel Rouw 70296 - 355473 IRAN: N 91 ARNA 0597 4873 91 

Oevers 11 E info@appelbouw.nl BIC: ABNANL2A 

Inschrijving K v : 68716270 

B.T.W. nr: NL857.347.858.B01 

8331 VC Steenwijk T wwwappelbouw.nl Leverings- en betalingsvoorwaarden zie ommezijde. 



///l n zeaien 

Omgevingschienst Midden-Holland 

Postbus 45 

2800 AA Gouda 

088 - 54 50 000 

vaaw.odmh.nl 

Besluitdatum 

Verzenddatum _ 20-04-2021 

Onskenmerk _ 2021114904 

Uw kenmerk 

Bilagen 1 

Onderwerp 

Administratieve controle agrarische bedrijven 2021 

In opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn controleert de Omgevingsdienst Midden-Holland 

(ODMH) de naleving van milieuregelgeving waaronder het Activiteitenbesluit milieubeheer en de 

bijbehorende Activiteitenregeling milieubeheer. 

Milieucontrole 

Als eigenaar van het agrarisch bedrijf aan de Ridderbuurt 13 in Alphen aan den Riĳn moet u voldoen 

aan de geldende regelgeving. Om te beoordelen of u hieraan voldoet voeren wij milieucontroles uit 

Echter, door de beperkingen vanwege het coronavirus voeren wij bij voorkeur alleen administratieve 

controles uit. Als de omstandigheden het weer toelaten zullen wij aansluitend een korte fysieke 

controle op uw bedrijf uitvoeren. 

Administratieve controle 

Om vast te stellen of uw bedrijf voldoet aan de voorschriften verzoeken wij u de gevraagde 

documenten, zoals opgesomd in de bijlage, digitaal in te dienen vna_ 

info@odmh.nl 

Termijn aanleveren documenten 

Voor 11 juni 2021 dient u de stukken aan te leveren. 

Overtredingen 

Als uit de controle blijkt dat u de milieuregelgeving overtreedt, ontvangt u een handhavingsbrief met 

daarin de overtredingen en de termijn waarin deze moeten zijn opgeheven. Na afloop van deze 

termijn vindt een hercontrole plaats om vast te stellen of de overtredingen zijn opgeheven 

Heeft u vragen? 

Neem dan contact op me} berei 

telefoonnummer f info@odmh.nl. 

Identifcatie 2021114914 1van3 
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Vermeld dan het kenmerk 2021114904. Zo kunnen wij u sneller helpen. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn, 

namens dezen, 

Afdelingshoofd Bedrijven Omgevingsdienst Midden-Holland 

Dit document is digitaal vastgesteld. 

Identifcatie 2021114914 2van3 
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BIJLAGE 1 

Graag ontvangen wij de volgende documenten van u, voor zover aanwezig: 

Algemeen 

- Watis uw jaarlijkse elektriciteits- en gasverbruik (KWh, m*); 

- _ Brandblusmiddelen keuring, jaarlijks; 

- _ Stalljsten (het aantal en diercategorie); 

- Droogstof gehalte kuilvoer; 

- Periodiek onderhoud en keuring stookinstallatie (indien thermisch vermogen meer dan 

100 KW; 

- _ Keuring/inspectie (SCIOS) stookinstallatie (elke 4 jaar); 

- _ Keuring/inspectie (SCIOS) brandstoftoevoerleiding (eike 4 jaar). 

- _ Recente facturen bedrijfsafvalstoffen. Soort afval van het bedrijf (bedrijfsafval, gevaarlijk afval, 

en dergelijke), de inzamelaar, hoe vaak wordt het afgevoerd en afvalscheiding 

Bovengrondse tank (diesel) 

- _ Installatiecertificaat; 

- _ Jaarlijkse controle waterbezinkse!; 

- _ Jaarlijkse controle lekdetectie. 

Mobiele opslagtank 

- Certificaat volgens BRL K744 of BRLI K580; 

- Visuele controle volgens BRL 580 (elke 2,5 jaar) 

Bovengrondse tank (propaan) 

- _ Keuring brandstoftoevoerleiding (elke 6 jaar): 

- _ Keuring tank (elke 6 jaar) 

Mestbassin 

- Beoordeling bovengrondse betonnen mestsilo's (elke 5 jaar); 

- _ Beoordeling afdekkingen mestbassins/mestsilo (elke 5 jaar). 

Koelinstallatie (melkmachine) 

- _ Koelmiddel en hoeveelheid in Kg; 

-  Laatste keuring 

Identicatie 2021114914 3ven3 



nieuwestrcom 

zelfde energie 

JAARAFREKENING GAS 

Leveringsadres Klantnummer 20283492 

Ridderbuurt 13 Referentie 43573846 

Ridderbuurt 13 2402NG ALPHEN AAN DEN RIJN EAN-code _ 871687140017265135 

2402NG ALPHEN A/D RIJN Aansluitcapaciteit - 

Periode _ 1-5-20201/m30-4-2021 

Datum Jaarafrekening _ 26-5-2021 

1. Jaarafrekening Gas over de periode 1-5-2020 t/m 30-4-2021 

  

  

  

  

Omschrijving Grondslag Kosten exd. btw 

Vaste leveringskosten 36sdgn € 1378 

Variabele leveringskosten 43581kWh € 798,89 

Regiotoeslag Gas € 86,82 

Overheidsheffing energiebelasting 4461m(n) € 1516,45 

Overheidsheffing Opslag Duurzame Energie 4461m(n) € 360,75 

Netbeheerkosten Liander N.V. 365dgn € 260,76 

TOTAAL € 3.067,45 

Af: reeds afgerekende bedragen € 3.158,00 

Te betalen / te ontvangen € -90,55 

Verbruik gedurende periode 43581kWh z 4.461 m3{n) 

Te betalen /te ontvangen exclusief btw € -0,55 

Btw21% € -19,02 

Te betalen / te ontvangen inclusief btw € -109,57 

Valt uw Jaarafrekening hoger of lager uit dan verwacht, klik dan op de betreffende link voor meer info. 

Lees in dit onafhankelijke onderzoek van Adviesbureau Roland Berger waarom u bij NieuweStroom niet alleen een eerlijke prijs 

heeft, maar ook blijvend 10% tot 30% voordeliger inkoopt ten opzichte van vaste prijzen. 

  

Het bedrag van € 109,57 wordt omstreeks 2-6-2021 op uw bankrekeningnummer N ijgeschreven. (geanonimiseerd)

Bij het samenstellen van deze Jaarafrekening is rekening gehouden met de volgende meterstanden: 

Meternummer Metertype Categorie _ Factor Datum stand Datum stand Torief 

36425388 ommemeter _ Normaal 10000 01052020 95582 31072020 95972 Voorleveren 

3642538E Dommemeter _ Normaal 10000 _ 01082020 95972 31122020 98063 Voorleveren 

36425388 Dommemeter  Normaal 10000 01012021 98063 30042021 39 Voorleveren 

Op basis van uw verbruik heeft NieuweStroom uw nieuwe voorschotbedrag vastgesteld op € 300,00 dat vanaf volgende maand op 

uw maandelijkse nota in rekening zal worden gebracht. Op de volgende pagina vindt u een specíficatie van het nieuwe 

voorschotbedrag. 

Op de laatste pagina vindt u een toelichting op de Jaarafrekening. 

Indien u een uit 

  

Bezoekadres Perus Regoutplen 1 E01 6211 XX Maastricht - Voicemail 085 4011870 - Fax 085 4011471 - info@nieuwestroom.nl - w nieuwestroom.nl 

PostadresPosthus 3082 - 6202 NB Maastricht - Rabobank IBAN NLSS RABO 0170 6782 53 KvK 55033490 BTW NLBS1S 38 575 B0 

nergie (ACM besluiten 102566 en 14.093 

  

Nieuwestroom i een handelsnaam van Slim met Energie B.V en heeft een vergunning voor evering vat 
  



2. Specificatie van uw maandelijkse voorschotbedrag 

Uw historisch verbruik blijkt hoger dan wij eerder hadden ingeschat. Rekening houdend met actuele te verwachten leveringskosten 

per kWh, wordt uw maandelijkse voorschotbedrag verhoogd van € 265,00 naar € 300,00. 

Uw voorschot is opgebouwd uit leveringskosten, netbeheerderskosten en belastingen. De bedragen worden vastgesteld aan 

de hand van het historisch jaarverbruik. Dit standaardjaarverbruik (SJV is berekend op basis van uw werkelijke verbruik in de 

periode 1-5-2020 t/m 30-4-2021 en vastgesteld op 4.642 m per jaar. Het geschatte maandverbruik is SJV/12. 

Elk jaar wijzigt de overheid de tarieven voor de energiebelasting en Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie (ODE). Deze 

tarieven verwerken we natuurlijk in uw nieuwe voorschotbedrag. 

Let op! 

De overheid wijzigt elk kalenderjaar de hoogte van de energiebelasting en opslag duurzame energie- en klimaat transitie. Klik hier 

voor meer informatie over deze overheidsheffingen. 

Voor het vaststellen van uw voorschot hanteert NieuweStroom als indicatief leveringstarief € 0,259 per m? 

De netbeheerkosten zijn afhankelijk van uw aansluit/metercapaciteit en worden door ons aan uw netbeheerder afgedragen. 

Wij dragen ook het voorschot energiebelastingen af aan de fiscus. Alle bedragen zijn exclusief 21% btw. 

  

  

Omschrijving Aantal Kosten/eenheid Totaal 

Vaste leveringskosten 1 maand €35,40/jaar € 295 

Schatting variabele leveringskosten 387m €0,259/m? € 10018 

Voorschot Regiotoeslag Gas 387m €0,0182/m? € 702 

Voorschot Energiebelasting 387m Schijventarief EB € 134,82 

Voorschot Opslag Duurzame Energie 387m Schijventarief ODE € 32,92 

Netbeheerkosten Liander N.V. 1 maand €22,11 / maand € 2211 

MAANDELIJKS VOORSCHOTBEDRAG € 300,00 

AFGEROND VOORSCHOTBEDRAG € 300,00 

Het door NieuweStroom ingeschatte SJV van uw aansluiting is gebaseerd op uw verbruik n de afgelopen periode. Mocht u in de 

komende periode een (sterk) afwijkend verbruik verwachten dan kunt u ons vragen uw maandelijkse voorschotbedrag aan te 

passen als u dit wenst, door een e-mail te sturen aan klantenservice@nieuwestroom.nl 



Toelichting op de Jaarafrekening Gas 

  

w Iaarafrekening 

Maandeliks ontvangt u een voorschotnota met daarn een voorlopige 

afrekening van de leveringskosten en de netbeheerderstosten. 

De verschuidigde energiebelasting wordt slechts eenmaal perjaarvastgesteld 

Daarom ontvangt u deze integrale Jaarafekening. 

Als u slechts een deel an hetjaar bi Nieuwestroom was aangesloten krigt u 

deze definitieveafrekening over precies dat deelvan hetjaar. D perlode die 

deze aafrekening beslaat, staa n de Kop van uw afrekening 

De Jaarafrekening van alle energieleveranciers heeft en voorgeschreven 

indelng. p de Jaarafrekening worden all nota-elementen opnieuw 

opgesomd, en i hun geheel errekend met de - over de periode van deze 

Jaarafrekening - maandeliks afgerekende bedragen. 

Leveringskosten 

De door uw meter gemeten m? worden wettelik gecorrigeerd voor de 

werkelike alorische waarde van het geleverde gas, de temperatuur druk, 

hoogteliging,ikcorrectie van de meter en volumecorrctiesz0als vastgesteld 

n de energiecode. De verbruiken worden daarbij omgerekend naarstandaard 

m? n In de afrekening weergegeven ls m’{n) 

p de LEBA handelsbeursis de gasprij genoteerd ìn KW (L m?(n) =9,7694 

KWh}. Omdat wij de LEB pris 1 0p 1aan u doorrekenen worden uw varabele 

everingskosten op deze nota weergegevensin KWh. 

  

speciatie 

Hier indt u een sperificatie van de otale kosten van de door NieuweStroom 

aan u geleverde energie: 

1 Vaste everingskosten: D kosten van het door u betaalde vastrecht, 

nclusief eventuele overeengekomen kortingen. 

2. Variabeleleveringskosten: De werkelike leveringskosten van uw 

vastgestelde gasverbruik. 

3. Reglotoeslag Gas: Nieuwestroom factureert op de aarafrekening de 

werkelijke kosten di Gasunie Transport erwces berekent voor transport 

van het s van de bron naarhet gasstation n uw rgio en ten behoeven van 

leveringszekerheid en pieklevering op zeer koude dagen. U vindt en uileg 

over de egiotoeslagen op onze website. 

4. Overheidsheffng Energiebelasting: De erschuldigde Energiebelasting wordt 

achteraf, aan het einde van de verbruiksperiode, defiitif vastgesteld op 

basis van! 

> het werkelijke gasverbruik n 

> het geldende schijventarief Energiebelasing (per kelenderaar 

verschilend], gewogen naar ato van 

> de periode waarin NieuweStroom uweverancier as. 

De tarieven van de energiebelasting over de verbruiksperiode vindt u 

verderop in dezetoeichting 

. Overheidsheffng Opslag Duurzame Energie: Met ngang van 1 anuari 2013 

betaalt u een nieuwe beastingsoort: de Opslag Duurzame Energie. De 

regeling‘Stimulering Duurzame Energie lus’ kortweg SDE (een 

subsidieregeling voor de opwekking van duurzame energie) Wordt Ui deze 

extra belasting gefinancierd Voor deze belasting geldtnet a voor de 

energiebelasting een schijventarief - gewogen met het aantaldagen in de 

verbruiksperiode. Ook de ODE wordt pas ij de Jaarafrekening defnitef 

afgerekend. U betaalde voor de ODE reeds een voorschot per maand op 

basis van een schattng. 

. Netbeheerkosten Liander N.V. De kosten die door de netbeheerder worden 

doorberekend en die NieuweStroom namen: de netbeheerder 2an # 

factwreert 

All kosten - ook de energiebelasting zijn excusief 21% w in de 

Jaarafrekening weergegeven. 

  

  

: Reeds afgerekende bedragen 

 Van het totaal van de Jaarafrekening worden de reeds afgerekende bedragen 

over dezelfde periode afgetrokken. Bivoorbeeld: de maandelijse 

voorschotnota voor ebruari 2021 (die w injanuari ontvangt] bevat de 

afrekening van het werkeik verbruik over december 2020. Het bedrag van 

deze afrekening van het werkelij verbruik wordt afgetrokken van het 

totaalbedrag van deze Jarafrekening, a zjnde reeds gefactureerd 

edere maandelikse afrekening van het werkelijk vrbruik bevat een schattng 

van de verschuldigde energiebelasting en ODE-belasing. 

Saldo van deze Jaaratrekening 

Als e totaalbedrag van deze reeds afgerekende bedragen wordt afgetrokken 

van de Jaarafrekening, dan resteert een e betalen of e ontvangen aldo, 

Over het aldo van de aarafrekening wordt 21% btw berekend 

Meterstanden 

n deze beknopte Jaarafrekening communiceren wij de vastgestelde begin-en 

eindmeterstanden N.B Indien u een slmme meter heeft,kunt u zlfhet 

werbruik perdag en de kosten daarvan inzien en dounloaden door n e loggen 

op woawnieuwestroom.nl 

‘Tarieven Energiebelasting en ODE 
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 Automatischeincasso, zef betalen ofgeld terugontvangen? 

Er dt geen verrekening paats tussen verschilende te ontvangen en e 

betalen bedragen: 

? Nieuwestroom incasseert een egoed op basis van deze aarafrekening 

automatisch van uw bankrekening, op dezelfde da as de incas50 van uw 

volgende voorschotbetaing. 

? Als u (nog) geen toestemming heeft gegeven voor automatischeincasso,dan 

de uw betaling binnen 13 dagen na ontvangst van de Jaarafrekening te 

zijn ontvangen. 

? Bijeen postief aldo van de Jaarafrekening wordt hetbedrag binnen 7 dagen 

op w rekening overgemaakt 

Heeft u nog vragen? 

U kunt uw vraag sellen door een e-mailte sturen naar 

Mantenservice@nieuwestroom.nl Ook kunt u een voicernai bericht 

achteraten op 085-4011870 of een terugbelverzoek ia onze website 

inplannen op een voor w paszend tijdstp. 

Onze medewerkersstaan graag voor u laar om uw vragen te beantwoorden, 
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Onderzoek _ Onderzoek-/orderummer: 373602/005225677 Kopiehouder: 

Oogstdatum 10-10-2020 CRV BV, Postbus 454 
6800 AL ARNHEM 

Resultaat Resultaat Steef- Gemid- Resullaat _ Streef Gemid- 
in gram/kg, product droge stof _ traject delde drogestof _ traject delde 

tenzij anders 

PH 40 3842 39 _ VCOS (%08) 764 73-78 76,3 

Azijnzuur 13 10-16 15 _ NHstractie (XRE) 8 <6 8 

Melkzuur a 40-60 54 Ruweiuit 69 7585 67 

VEM 416 978 920-1000 982 _ Ruweiwit totaal 75 80-90 72 
Voederwaarde 

enanalyse- _ VEVI 435 1023 950-1030 __ 1027 _ Oplosbrruw eiwit('4RE) 49 42:60 s5 
resultaat 

Dve 23 55 45-60 53 _ Ruwvet 2 2538 32 

OEB 47 -40--20 -39 _ Ruwe celstof 169 180-200 175 

vos 312 733 700-750 736 _ Suiker <12 145 18 

FOSp* 220 516 505-555 528 _ Zetmeel 407 320-400 362 

OEB 2ur 24 -10-0 2 _ Bestheidzetmeel(%) _36 2534 27 

FOSp'2uur 103 242 240-285 252 _ Bestendigzetmeel(g) _ 147 70-120 9 

structuurwaarde 16 17-20 16 _ NDE 360 370-420 364 

Verzadigingswrd. 191 079082 _ 085  NDFvertbrhd(&NDF) 522 40-60 522 

ADF 195 190-220 203 
Toelichting uitslag .0.v. streeftraject 

Vij  Vij Uiteg ADL 15 14-20 16 

Laag laag _hoog Hoog Gevaar op pag.2 

m   
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mais sloot 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Het droge-stof-gehalte van uw maïskuilis hoog. Hierdoor 

kan de kui moelljker aan te rijden zijn en Ios van 

structuur bliven. Zuurstof kan dan gemakkeljk in de 

kui dringen, waardoor deze gevoeliger wordt voor broei 

en schimmelvorming. 

Houd hiermee rekening bij het uitkuien. 

Pagina: 2 
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Resultaat Resultaat _ Streef- Gemid- Resultaat _ Streef- Gemid- 

drogestof _ traject delde drogestof _ traject delde 
Mineralen 

Natrium 02 0103 02 _ Mangaan (mg) 8 14-40 26 

Kalium 98 10-14 102 _ Zink (mg) 39 2246 36 

Magnesium 14 11146 13 _ IWzer(mg) 92 65140 112 

Calcium 14 1322 16 _ Koper(mg) 45 2747 40 

Fostor 18 1825 19 _ Molybdeen (mg) 

Zwavel 09 0912 10 _ Jodium (mg) 

Chloor 22 1427 22 _ Borium (m9) 

Kat AnionVerschil (meg) 140 60-200 145 _ Kobalt (u9) 

Seleen (1g) 

Opmerking _ Partij DVE 1991: 

Ras snijmais - Voormalige DVE-waarden: 47 g DVE, -29 g OEB en491 q FOS 

Voederwaarde en analyseresultaat 

Rundvee: de berekende gehalten van onderstaande darm- 

verteerbare aminozuren bedragen circa: 

Lysine 35 gkg DS 

Methionine 14 glkg DS 

Advies ÏE Droge stof 



Rapport 

mais sloot 

Penskarakter 

VEEL 

energie (VEM) 

     
‚ Monstername 

S N 6 mna 

  

  

  

  

  

  

Verloop Resultaat g 

bestendig zetme % kg DS 

bij monstername 3 147 

LANGZAAM SNEL 

verteerbaar verteerbaar _ na 3 maanden 28 115 

(weinig onbest. (veel onbest. 

zetmeel(g)) zetmeel(g)) _ na 6 maanden 23 9%4 

na 9 maanden 20 82 

Totale afname 16 

  

energie (VEM) 

WEINIG 

    Effect Kenmerk van Rantsoen 

melkproductie deze kuil bijsturen met 

© hoog eiwit % * optimaal * bij >50% rantsoenaandeel 
VEEL energie e hoog voorzichtig met 

A ANGzAAM Vereerbaar SE e bestendige energie          

  
  

  

  

  

eisicoop pensverzuring _ + sterk voorerteerd < langzame energie 

B vm E 5 . 
SNEL verteerb: 

* oog vet % esterkafgeript geoogst _ + ponsenergie 

C VENGenege S im E e e i SE 

LANGZAAM verteerbaar < gove hakselengte 

; e lag eluit % e onvoldoendeafgerijpt _ + langzame energie 

D EN enegie v SS vooneneed < bstend w 

SNEL verteerbaar < Nico op pensverzuring     
  

  

  

  
  

Pagina: 3 & EN 

Tolaal aantal pagina's: 4 N E E EI 

EES D E 

373602/005225677, 12-11-2020 w Euroins Agro Testing Wageningen BV i ngaschreven i hat RVA-registr voor testaborators zoals 

n M AE G EU O SE IE 

e 



mais sloot 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Excretie (BEX) Resultaat Resulaat 

PartijinhoudBEX __ product droge stof Voederwaarde product droge stof 

Lengte (m) 340 Drogestof (g'kg) 426 

Breedte (m) 63 VEMIKg 978 

Hoogte (m) 185 Ruw as (g/kg) a 

Inhoud (m3) 306 Ruw eiwit totaal (glkg) 75 

Dichtheid (kg/m) 592 252 Stikstof (gfkg) 120 

Hoeveslheid(ton) __ 2346 998 Fostor (glkg) 18 

KVEM("1000 VEM) _ 97632 

Partij 

Ruwastotaal(kg) _ 4093 Opstag: Sleufsio 
Gronddek,toplaag? _ Nee 

Ruweiwittotaal(kg) _ 7460 

stikstof (kg) 1194 

Fostor (kg) 180 

Contact & info_ Contactpersoon monstemame: VEM Voeder Eenheid Melk 

K VE Voeder Eenheid Vleesvee Intensief 

DVE Darm Verteerbaar Ewit 

Monster genomen door Dick Huiberts OEB Onbestendig Ewit Balans 

Datum monstername 04-11-2020 FOS(p) Fermenteerbare Organische Stof (pens) 

Datum verslag 12-11-2020 + DVE, OEB en FOS, berekend uit 

oplosbaar ruw eiwit, NDF-verteer- 

GEBRUIKTE AFKORTINGEN: baarheid en melkzuur 

mg miligram 2uur Hoeveelheden OEB en FOS na een 

(1 g = 1 duizendste gram) verblf van 2 uur in de pens. 

Ds Droge stof Structuurwaarde Structuurwaardefkg ds (CVB 1998) 

NHfractie (4RE) _ Ammoniakractie (Ruweiwittotaal) _ Verzadigingswrd. Verzadigingseenheden/kg ds (CVB 2002) 

VCÒS (%0S) Verteringscoëfficiënt Organische Stof 

(% organische stof) 

vos Verteerbare Orgarische Stof Na verzending van dt verslag wordt  indien de aard 

Oplosbr.ruw eiwit(%4RE) Oplosbaarheid ruw eiwit (%RE totaal) _ en de onderzoekmethode van het monster dit toelaat - 

NDE Neutral Detergent Fibre ‘het monster nog twee weken bij Eurofins Agro voor u 

ADE Acid Detergent Fibre ‘bewaard. Binnen deze d kunt u eventuee reciameren 

ADL Acid Detergent Lignin en/of aanvullend onderzoek aanvragen. 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

NDFvert.br.hd(%9NDF) 

Kat AnionVerschi (meg) 

  

Methode Droge stof 

DH 

Azijnzuur 

Melkzuur 

Ruwas 

VCOS (%08) 

NHfractie (4RE) 

stikstof 

Ruw eiwit 

(bij silage ammoniakvrij) 

Ruw eiwit otaal 

Oplosbr.ruw efwi%) 

Ruw vet 

Ruwe celstof 

Suiker 

Zetmeel 

Best heid zetmeel(%) 

NDE 

NDFverteerbaarheid(%) 

ADE 

Pagina: 4 

Totaal aantal pagina's: 4 

Rapportidentificatie: 

NDF verteerbaarheid (%&NDF) 

Kation Anion Verschil van Na,K,S,Cl 

(mili equivalenykg DS) 

Q Em GEWAS.OVB 

Em: NIRS 

Berekende waarde 

Em:NIRS 

Em: NIRS 

Em: NIRS 

Em: NIRS 

Berekende waarde 

oo 

a Em:NRS 

Berekende waarde 

Em: NIRS 

Em: NIRS 

Em: NIRS 

Em: NIRS 

Em: NIRS 

Em: NIRS 

Em: NIRS 

Em: NIRS 

Em: NIRS oo0 oo 

373602/005225677, 12-11-2020 

ADL a EmNRS 

Mineralen Q  Em: SPZ2:(Gw NEN 6966) 
Chloor Em: NIRS 

Kat AnionVerschil (meg) Berekende waarde 

dOS Em: NIRS 

KdNDF Em: NIRS 

KdRE Em: NIRS 

4WRE Em: NIRS 

Em Eigen methode Eurofins Agro 

Gw;cf Gelijkwaardig aan: Contorm 

a Methode geaccrediteerd door RvA 

Het onderzoek heeft plaatsgevonden in het laboratorium van 

Eurofins Agro te Wageningen, tenzij anders vermeld. 

Alle verrichtingen zijn binnen de gestelde houdbaarheidsterrmijn 

tussen monstemame en analyse uitgevoerd. 

De resulaten hebben uitsluitend betrekking op het in 

‘behandeling genomen materiaal op 05-{1-2020 
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Onderzoek _ Onderzoek-/ordernummer: 3111551005422743 Kopiehouder: 

Oogstdatum 03-05-2021 CRV BV, Postbus 454 
6800 AL ARNHEM 

Resultaat Resultaat Steef- Klei Resullaat _ Streef Klei 
in gram/kg, product droge stof _ traject <205 drogestof _ traject <20.8 

tenzij anders 

PH 40 3744 47 _ VCOS (%08) 813 76.80 806 

Boterzuur <o1 <30 17 _ NHefractie (%RE) _10 <10 9 

Azijnzuur 20 10-20 18 _ Nitraat 06 <75 19 

Melkzuur 107 5090 59 _ Ruwemit 145 160-190 163 

VEM 233 985 880-940 968 _ Ruwefwit totaal 161 170-210 178 

Voederwaarde 

enanalyse- _ VEVI 246 1040 900-980 1019  Oplosbrruw eiwi(%6RE) 70 40-60 66 
resultaat 

Dve 14 88 60-80 64 Ruwet 43 30-50 40 

ES 148 40-80 55 _ Ruwe celstof 243 230-280 221 

vos 173 732 680-720 725 _ suiker 32 2060 93 

FOsp" 141 897 525-600 597 _ NDF 450 420-500 429 

OEB 2uwr 15 62 4095 64 _ NDFvertbr.hd(&NDF) 774 70-80 758 

FOSp'2ur 71 301 225-300 305 _ ADF 266 240-290 237 

Structuurwaarde 29 2630 27 _ ADL 16 20-30 17 

Verzadigingswrd 140 09851410 101   

Toelichting uitslag t.0.v. streeftraject 

Vij  Vi Uitleg 

Leag laag hoog Hoog Gevaar op pag.2 

m _ mm 

Opmerking _ Voederwaarde en analyseresultaat DVE 1991: 

Voormalige DVE-waarden: 68 g DVE, 30 g OEB en 592 g FOS. 

  

  

Het voor ruw eiwit gecorrigeerde celwandgehalte bedraagt: 

NDF N-vrij 448 gkg DS 

Rundvee: de berekende gehalten van onderstaande darm- 

verteerbare aminozuren bedragen circa: 

  

Lysine 36 glkg DS 

Methionine 13 gko DS 

Pagina: 1 A e EE U EC ETE oB YE EES OR k 

Totaal aantal pagina's: 4 N e EN 

Rapporidertijodie: D 
311155/005422743, 17-06-2021 U g gotn f T Wagengen BV e oeseve p R o r em o 

n n AO O UE U O SOE IE 

e a 



silo pad gras 

Advi TET Droge stof 

Het droge stof gehalte van uw kuilis aan de lage kant. Het 

drogestofgehalte en de conservering zijn nauw met elkaar 

verweven. 

Natte graskuilen conserveren over het algemeen moeilijk, 

ze verbruiken veel goed verteerbare bestanddelen zoals 

suikers om goed te conserveren. Bij natte kuilen zal het 

suikergehalte daarom ook vaak laag zijn. Vaak is het 

ammoniakgehalte bij natte kuilen aan de hoge kant. 

Figuur 1: Penskarakter 

VEEL 

penselwit (WRE) 

@ Vorige kuilen 

Z Deze u 

  

  

  

      

   

  

  

  

  

  

Afbraak- Resultaat _ Streef- Klei 

kenmerken drogestof _ traject <20-5 

dOS (%luur) 44 4050 44 

TRAAG SNEL 

Verterings- OPTIMUM e Verterings- _ kdNDE (%x/uur) 51 4347 49 
snelhed snelheid 

(kONDF) (KONDF) KORE (%oluur)y 67 4555 67 

gWRE grafiek 9 70-80 95 

AWRE 557 537 

Toelichting: 

kd_= verteringssnelheid van organische stof, NDF en ruw eiwit 

WE = uitwasbare fractie van ruw eiwit (in g/kg eiwit en %) 

penseiwit (WRE) 

WEINIG 

Typerend Rantsoen bijsturen 

e Goede melkproductie © Geen speciale comecties 

© Gezonde koeien nodig i het rantsoen 

OPTIMUM ® Hoge ruwoerbenuttng © Past i veel voeders 

   
        

  

VELpenewt TOE e Bindg e 

© SNELverteerbaar _ * Riscopenseuing 

  

B e r 

  

BEIGIEN 

ruwvoerwinning 

© Bemesting, masimoment 

n DS % zin goed op 

elkaarafgesternd 

      

  

; " Die Tchtklemge mest Penselwt 1 PensenerEie 

C EMG penselit 9 Sineetogeste © Combianeesapschrot e MeerN beresten 
TRAAG verteerbaar 9 Stucturijk 

e Minder mek 
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Kuikenner 

* = berekende 

Mineralen 

n gram/kg DS, 

tenzij anders 

vermeld 

  

Rapport 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

    
  

  

  

Excretie (BEX) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

zreing Resuteet  Steef  Kel Consenring  Resulaat  Steef K 

G UE CD e 

Nm t 05105 86 Consenemngsnden 97 o @ 

Broeigevoeligheid * 14 120 27 

Mineralen Resultaat Streef- Klei Beoordeling bij aandeel graskuil (%) 

eeelementen CPE UE 205 E 

am i eoordel 

Kalium niet beoordeeld 

ognesim i eoordel 

cacum i eoordel 

Fosfor niet beoordeeld 

zuave i eoordel 

Chloor 17 5,0-20,0 10,7 cl 

Kat.AnionVerschil (mea) niet beoordeeld 

angaan 79} i wecedeels 

Zink (mg) niet beoordeeld 

IJzer (mg) niet beoordeeld 

o 09} i wecedees 

Molybdeen (mg) 12 10-2,5 11 Mo 

rm () i wecedees 

Seleen (ug) niet beoordeeld 

Totchingbeoordeingrensoen _ Ken 

Tekor _ Overschet 

op basis van volwassen koe 

e n e 

esutot Resutaa 
PariinhoudBEK B doge t voederwaarde OB dge t 

Lengte (m} 350 Drogestof (g/kg) 237 

Breedte (m) 70 VEMikg 985 

Hoogte (m} 155 Ruw a (g/kg) 100 

Inhoud (m3) 380 Ruw eiwit totaal (g/kg) 181 

Dichtheid (kg/m®) 946 224 Stikstof (g/kg) 257 

Hoeveelheid (ton) 350,3 50 

porij 

WEMCTOOOVEM) _ 83727 Opeig lutsio 
eergeigenakse? de 

Ruw as totaal (kg) 8501 Gronddek,toplaag? _ Nee 

Rowewttataa 9) 19078 

Stikstof (kg) 2188 
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Contact & info omzcliersmn monslemame: 

Monster genomen door 

Datum monstername 11-06-2021 

Datum verslag 17-06-2021 

  

GEBRUIKTE AFKORTINGEN: 

w mierogram 

( 9 = 1 mijoenste gram) 

DS Droge stof 

Ammoniakfractie (%Ruw eiwit totaal) 

Verteringscoëffciënt Organische Stof 

(% organische stof) 

NH-fractie (4RE) 

VCOS (%OS) 

vos Verteerbare Orgarische Stof 

Oplosbr.ruw eiwit(%RE) Oplosbaarheid ruw eiwit (%RE totaal) 

NDE Neutral Detergent Fibre 

ADE Acid Detergent Fibre 

ADL Acid Detergent Lignin 

NDFvert.br.hd(%NDF) _ NDF verteerbaarheid (4NDF) 

  

Methode 

‘Bemonsteringsmethode 

volgens standaard 

Eurofins Agro: PLA 2310 

Droge stof Q Em GEWAS.OVB 

pH Em: NIRS 

Boterzuur Berekende waarde 

Azijnzuur Em: NIRS 

Melkzuur Em: NIRS 
Ruwas a Em VASt 

VCOS (%08) @  Em‚NIRS 

NHsfractie(4RE) _ Q  Em:NIRS 

Nitraat @ Em‚NRS 
stikstof Berekende waarde 

Ruw eiwit 

(bi silage ammoniakvrij) Q 

Ruw eiwit totaal 

Em:NIRS 

Berekende waarde 

Oplosbr.ruw eiwit(%) Em: NIRS 

Ruw vet Q Em:NRS 

Ruwe celstof Q Em‚NRS 

Suiker a Em‚NRS 

NDF Q Em:NRS 

NDFverteerbaarheid(%) Em: NIRS 

Pagina: 4 
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VEM Voeder Eenheid Melk 

VEVI Voeder Eenheid Vleesvee Intensief 

DVE Darm Verteerbaar Eiwit 

OEB Onbestendig Eiwit Balans 

FOS(p) Fermenteerbare Organische Stof (pens) 

+ DVE, OEB en FOS, berekend uit 

oplosbaar ruw eiwit, NDF-verteer- 

baarheid en melkzuu. 

2uur Hoeveslheden OEB en FOS na een 

verblijf van 2 uur in de pens. 

Structuurwaardelkg ds (CVB 1998) 

Verzadigingseenheden/kg ds (CVB 2002} 

Structuurwaarde 

Verzadigingswrd. 

Na verzending van dit verslag wordt - indien de aard 

n de onderzoekmethode van het monster dit toelaat - 

het monster nog twee weken bij Eurofins Agro voor u 

‘bewaard. Binnen deze tijd kunt u eventueel reclameren 

en/of aanwullend onderzoek aanvragen. 

ADF a  Em:NRS 

ADL @ Em‚NRS 

Chloor @ Em:‚NIRS 

Molybdeen (mg) @ Em: SPZZ/(C{NEN 17294-2) 

Jodium (mg) Em: SPZ2:(Cf NEN 17294-2) 

Kobalt 9) Q Em: SPZZ/(C{NEN 17294-2) 

Fostor beschikbaar Em: NIRS 

KdOS Em: NIRS 

kdNDF Em: NIRS 
KiRE Em: NIRS 

TWR Em: NIRS 

gWRE grafiek Berekende waarde 

Em Eigen methode Eurofins Agro 

Gm c Gelijkwaardig aan: Contorm 

a Methode geaccrediteerd door RvA 

Het onderzoek heeft plaatsgevonden n het [aboratorium van 

Eurofins Agro te Wageningen, enzij anders vermeld. 

Alle verrichtingen zijn binnen de gestelde houdbaarheidsterrmijn 

tussen monstemame en analyse uitgevoerd. 

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het in 

‘behandeling genomen materiaal op 14-06-2021 

(geanonimiseerd)



Omgevingsdienst Midden-Holland 

BEZOEKRAPPORT 

Deelzaak: 2021114904 

Hoofdzaak: 2021002847 

Jaarprogramma 2021 

Ridderbuurt 13 Alphen aan den Rijn 

Aangemaakt: 28-6-2021 



1. Inleiding 

11 _ Algemene gegevens 

Bezoek 

Datum vrijdag 25 juni 2021 

Inspece 

Omschrijving _ Jaarprogramma 2021 

  

      

Toelichting 

Locatie Ridderbuurt 13 Alphen aan den Rijn 

Adres 

Type Controle 

Nummer MHSIBK-1059838 

Deelzaak T-2021-001350-001 2021114904 

Zaaktype Controle (milieu) 

Kaart 

* * 

9 . 

Traject 

Omschrijving Jaarprogramma 2021 

Toelichting Periodiek Milieutoezicht 1, planmatig aangemaakt op 2-1-2021 op basis van een 

periodieke planning. 

Locatie Ridderbuurt 13 Alphen aan den Rijn 

Nummer MHSITR-1032607 

Verantwoordelijke — 

Hoofdzaak T-2021-001350 2021002847 

Vergunning 

Locatiedossier L-015557 

Zaaktype Periodiek Milieutoezicht 

Onderdeel Milieu (melding) 

Bouwwerktype 

Jaarprogramma 2021 

Ridderbuurt 13 Alphen aan den Rijn 

Pagina 2 van 10 



Objectcategorie 

1.2 _ Bezoekhistorie 

Uitgevoerd _ Afgerond Duur Bezoeknr Inspecteur Bev | Ovt 

2562021 |2862021  2uur MHSIBK-1059838 _ 8 |0 

1.3  Betrokkenen 

Naam Rol Telefoon Fax E-mail Web 

wririnoroee N n 

2. Overtredingen 

Er zijn geen overtredingen geconstateerd 

3. Bevindingen 

Er zijn geen constateringen op basis van de checklist gedaan. 

4. Opmerkingen 

Nr | Opmerking 

opm  contactperso 

1 L Telefoonnummer: niet aanwezig   

Opm _ Stallijsten volgens squit 

2 A.1.6.2. Koeien. 120 

A3 80 

B1 schapen. :20 

A.100.1. 73 

A3. 27 

81 18 

Opm _ kuilvoer (in een sluifcilo) 

3 - wat is de afstand, op minimaal 25 meter en afgedekt. 

-er zijn geen GEUR KLACHTEN GEMELD 

- zijn de opstaande randen niet geschuurd of wel en percolator water? 

- is de insteek 5 meter van oppervlakte water 

- waar wordt het uitzakkend vocht opgevangen ( vloeistofkerende vloer en gaat het naar de mestkelder) 
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Opm 

opm 

opm 

opm 

opm 

- droogstoppel gehalte van 40 % 

Opslag agrarische bedrijfsstoffen ( VASTE MEST) 

- het ligt net op 25 meter van een geur gevoelig object. 

- wat is de ondergrond 

- uitzakkend water waar gaat het naar toe 

- schuren in de opstaande rand —> percolator water 

Mestbassin appel keuringen 

- certificaat mestbassin: 20-6-2019 tot 20-7-2024 (61 maanden) 

- certificaat afdekking mestbassin:20-6-2019 tot 20-7-2024 (61 maanden) 

- gezamenlijk oppervlak van ten hoogste 750m2 of een inhoud van meer dan 2500m3 

- afstand tot geur gevoelig object ten minste 100 m 

- 50 meter als het geur gevoelig object deel uitmaakt van de veehouderij. 

Koelinstallatie 

- koelmiddel: R452A hoeveelheid 7.5 kg 

- lekcontrole en onderhoud logboek: 2-6-2021 (jaarlijkse controle) 

Jaaropgave energie (meeste recent) 2020 

Elektriciteit: 43581 kWh 

Gas: gebruiken 4461 m3 

Gasolie tank 

staat er een brandblusser: ja. Geldig tot augustus 2021 

Installatie certificaat geldig tot 

Wat is de doorzet van de tank? Meer dan 25m3 vloeistofdichte vloer + OBAS 

  

  

Nr 

Foto 

Foto's 

  
Jaarprogramma 2021 
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Stallijsten volgens squit 

A.162. Koeien. :120 

A3. :80 

BĲ schapen. :20 

A.100.1. :73 

A3. :27 

BĲ. :18 

Foto 

euroins 
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Kuilvoer (in een sluifeilo) 

- wat is de afstand, op minimaal 25 meter en afgedekt. 

-er zijn geen GEUR KLACHTEN GEMELD 

- zijn de opstaande randen niet geschuurd of wel en percolator water? 

- is de insteek 5 meter van oppervlakte water 

- waar wordt het uitzakkend vocht opgevangen ( vloeistofkerende vloer en gaat het naar 

de mestkelder) 

- droogstoppel gehalte van 40 % 

  
Opslag agrarische bedrijfsstoffen ( VASTE MEST) 

- het ligt net op 25 meter van een geur gevoelig object. 

- wat is de ondergrond 

Jaarprogramma 2021 

Ridderbuurt 13 Alphen aan den Rijn 
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- uitzakkend water waar gaat het naar toe 

- schuren in de opstaande rand —> percolator water 

  

  
Mestbassin appel keuringen 
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certificaat mestbassin: 20-6-2019 tot 20-7-2024 (61 maanden) 

- certificaat afdekking mestbassin:20-6-2019 tot 20-7-2024 (61 maanden) 

- gezamenlijk oppervlak van ten hoogste 750m2 of een inhoud van meer dan 2500m3 

- afstand tot geur gevoelig object ten minste 100 m 

- 50 meter als het geur gevoelig object deel uitmaakt van de veehouderij. 

  
Koelinstallatie 

- koelmiddel: R452A hoeveelheid 7.5 kg 

- lekcontrole en onderhoud logboek: 2-6-2021 (jaarlijkse controle) 

  

Jaarprogramma 2021 
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Foto 

7 

Jaaropgave energie (meeste recent) 2020 

Elektriciteit: 43581 kWh 

Gas: gebruiken 4461 m3 

Foto 

8 

a eg0001® 

aa _ cooss6900099 

e enrree oor 
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Gasolie tank 

staat er een brandblusser ? JA. Geldig tot augustus 2021 

Installatie certificaat geldig tot 2030 

Wat is de doorzet van de tank? Meer dan 25m3 vloeistofdichte vloer + OBAS 

6. Bijlagen 

Er zijn geen bijlagen bijgevoegd. 

Jaarprogramma 2021 

Ridderbuurt 13 Alphen aan den Rijn 
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144 

/ODMH 

Omgevingschienst Midden-Holland 

Postbus 45 

2800 AA Gouda 

088 - 54 50 000 

vaaw.odmh.nl 

Besluitdatum 

Verzenddatum _ 05-07-2021 

Onskenmerk _ 2021114904 

Uw kenmerk 

Onderwerp 

Milieucontrole Ridderbuurt 13 in Alphen aan den Rijn 

Op 25 juni 2021 hebben we bij u een controle uitgevoerd op Ridderbuurt 13 in Alphen aan den Rijn. 

E e e ongevingscienst Widden-Holand heeft deze controle uigevoerd 

Tijdens de controle constateerden we geen overtreding 

Heeft u vragen? 

Neem dan contact op meW of per e-mail via 

—verme an het kenmer! 'o kunnen wij u sneller helpen. 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn, 

namens dezen, 

Afdelingshoofd Bedrijven Omgevingsdienst Midden-Holland 

Dit document is digtaal vastgesteid. 

Deze controle is een momentopname. Mogelijk zijn sommige overtredingen niet door ons gezien. Dat betekent niet dat wij die 

overtredingen goedkeuren. U bljft er zelf verantwoordelijk voor om u aan de reges te houden 

Identicatie 2021192907 1vant 

(geanonimiseerd)


