Beantwoording vragen uit de oriënterende commissies
Nummer

DOC-18-045066

Zaaknummer

Z-17-013442

Naam raadslid

DIV

Fractie

DIV

Onderwerp

Commissievragen. Uitbreiding agrarisch bouwvlak Cornelis
Kuinweg 33 Andijk

Datum waarop de vraag is gesteld

11 januari 2018

Beantwoording uiterlijk woensdag 15:00 uur, voorafgaand aan de meningvormende commissie.
Portefeuillehouder

Hans Tigges

Afdeling

Ruimtelijke Ontwikkeling

1.

Er wordt gesproken over SDE (Servicepunt Duurzame Energie). Dit vraagt bepaalde
maatregelen op het gebied van energie en CO2-reductie. Het college zal de
maatregelen toesturen voor de meningsvormende vergadering.

antwoord

Het bedrijf is op grond van het Activiteitenbesluit verplicht om alle energiebesparende
maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder door te voeren. De
erkende maatregelen voor agrarische bedrijven zijn:
Gebouwschil
-

Varkenshouderij: Warmteverlies door lekkages in ventilatiekanaal beperken
(Maatregel 1);

-

Warmteverlies via vloer (dierenverblijf) beperken (Maatregel 2);
Warmteverlies via buitenmuur (dierenverblijf) beperken (Maatregel 3);

-

Warmteverlies via schuin dak beperken.(Maatregel 4);

Ruimteventilatie
-

Debiet van ventilator beperken door het toepassen van frequentieregelaars voor
ventilatoren voor ventilatie en circulatie. Bij tulpenbewaring ethyleen
gestuurde ventilatie toepassen met frequentieregelaars (Maatregel 5).

Ruimteverwarming
- Varkenshouderij: Onnodig aanstaan van biggenlamp voorkomen Maatregel 8);
-

Warmteverlies via warmwaterleidingen en -appendages beperken (Maatregel
15);

Ruimte- en buitenverlichting
-

Vermogen conventionele verlichting met langwerpige fluorescentielampen (TL8)
verlagen door spanningsverlaging (Maatregel 11);

-

Geïnstalleerd vermogen verlichting in dierverblijf (Pluimvee: armaturen met

-

dimbare LED lampen toepassen) en verwerkingshal beperken (Maatregel 12);
Geïnstalleerd vermogen buitenverlichting beperken (Maatregel 13).

Faciliteiten
-

Melkvee: Onnodig aanstaan op vollast van vacuümpomp voorkomen (Maatregel
25);

-

Energiezuinige gelijkstroommotor toepassen (Maatregel 27).

Warm tapwater voorziening
-

Warmteverlies via warmwaterleidingen en -appendages beperken (Maatregel
15).

Processen
-

Warmteverlies via warmwaterleidingen en -appendages beperken (Maatregel
15).

Activiteit
In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)
-

-

Energiezuinige warmteopwekking toepassen. (Bij pluimveehouderij indirect
gasgestookte HR luchtverhitter en extra ventilator toepassen. Andere bedrijven
hoogrendementsketel HR107 ketel toepassen. (Maatregel 6);
Aanvoertemperatuur cv-water automatisch regelen op basis van de
buitentemperatuur (Maatregel 7);

-

Varkenshouderij en (vlees)kuikens: Voorkomen dat warmte met ventilatielucht
naar buiten wordt afgevoerd (Maatregel 9);

-

Varkenshouderij en vleeskuiken: Warmte van uitgaande lucht gebruiken voor
verwarmen ingaande ventilatielucht (Maatregel 10);

-

Energiezuinige warmteopwekking van tapwater toepassen (Maatregel 14).

In werking hebben van een koelinstallatie
-

Warmte van condensors koelinstallatie nuttig gebruiken (Maatregel 16);

-

Melkvee: Energiezuinig koelen van melk (Maatregel 17);
Melkvee: Energiezuinig koelen door koude lucht te gebruiken (maatregel 18);

-

Akkerbouw, bollenteelt, paddenstoelenteelt: Verlies van koude door wand
koelcel beperken (Maatregel 19);

-

Akkerbouw, bollenteelt, paddenstoelenteelt: Binnentreden van warme en/of
vochtige lucht in koelcel beperken (Maatregel 20);

-

Akkerbouw, bollenteelt, paddenstoelenteelt: Onnodige verlichting in koelcel

-

voorkomen (Maatregel 21);
Akkerbouw: Energiezuinig bewaren van producten (Maatregel 22);

-

Akkerbouw, bollenteelt, paddenstoelenteelt: Beperken van isolatie van
verdamper door ijsvorming (Maatregel 23);

-

Akkerbouw, bollenteelt, paddenstoelenteelt: Energiezuinige lampen in koelcel
toepassen (Maatregel 24);

-

Vollasturen draaistroommotor beperken (Maatregel 26).

De RUDNHN ziet toe op de naleving van het Activiteitenbesluit.

2.

In de vragen die PW2010 technisch heeft gesteld gaat het over het verschil tussen
slopen en saneren. De wethouder geeft aan dat hij het verschil tussen die twee
begrippen uit zal leggen.

antwoord

Slopen betekent dat de aanwezige opstallen op een perceel gesloopt worden. Bij
saneren wordt een locatie verbeterd door wat verouderd en vervallen is, te
verwijderen. Vervolgens kan nieuwbouw worden gepleegd of een andere functie worden
ontwikkeld. Bij saneren wordt ook het bouwvlak wegbestemd, of een andere
bestemming toegekend aan het perceel.

3.

De wethouder geeft aan dat hij voor de meningsvormende commissie (in het kort) aan
zal geven op welke punten er voor dit bedrijf van de door de raad gestelde kaders wordt
afgeweken.

antwoord

Er wordt voor dit bedrijf niet afgeweken van de door de raad vastgestelde kaders. Er
wordt maatwerk geleverd als het gaat om beslispunt 5 van het raadsbesluit van 8
december 2016. Beslispunt 5 geeft de ruimte om de onmogelijkheid van sloop mee te
nemen bij de beoordeling van het initiatief. Beslispunt 5 is in het raadsbesluit van 8
december 2016 opgenomen na een door uw raad aangenomen amendement. Uw raad
wilde niet dat elk principeverzoek boven de 4 hectare afgewezen zou worden als er
elders geen bedrijf opgekocht kon worden. Het principeverzoek moest dan toch aan uw
raad worden voorgelegd waarbij de (on)mogelijkheden van sloop elders in het
raadsvoorstel meegenomen zouden moeten worden. Met ons voorstel over de Cornelis
Kuinweg 33 Andijk geven wij uitvoering aan deze wens vanuit de raad.

