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Heuvel H.P.M. van den
Betreft het uitbreiden van de inrichting met een overdekte
grondstoffenopslag en een loods voor het veilig uitvoeren van het
droogproces d.m.v. de drooginstallatie.
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People Motivaties Verbeterpunten

Sociale participatie Het plan beoogt geen sociale participatie

Gezondheid Door het plan verminderen het aantal
vervoersbewegingen op de weg ( afvoer van
producten)=> lagere uitstoot fijnstof

Kunst en cultuur Project geen invloed op kunst en cultuur

Woonomgeving Door de overdekte grondstoffenopslag is de
overlast van vogels (meeuwen,kraaiachtigen)
en ongedierte minder, ook voor de
omwonenden

Veiligheid Project beoogt geen invloed op de veiligheid

Onderwijs Het project heet geen effect op onderwijs

Economische en politieke participatie Het project heeft geen invloed op
economische en politieke participatie

Planet Motivaties Verbeterpunten

Bodem Het project voorziet in een grote verbetering
van de verontreiniging van de bodem. Door de
overdekte opslag is afspoeling en verwaaiing
naar de omliggende gronden nagenoeg
verleden tijd

Lucht Het project heeft geen invloed op de lucht

Natuur Het project heeft geen invloed op de natuur

Oppervlaktewater Het project heeft een grote invloed op het
oppervlakte water. Door vermindering van
afspoeling en/of verwaaiing wordt de kans op

Scan resultaat



oppervlaktewaterverontreiniging duidelijk
verminderd.

Grondwater Door de beperking van afspoeling en
verwaaiing is de kan op verontreiniging van het
grondwater minder.

Landschap Het project voorziet in een goedgekeurde
landschappelijke inpassing van het bedrijf
waardoor de inpassing in het bestaande
landschap sterk wordt bevorderd.

Profit Motivaties Verbeterpunten

Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden Het project voorziet in het uitbreiden van
bedrijfsbebouwing om de processen beter en
veiliger te laten verlopen
(uitspoeling/verwaaiing; brandveiligheid)

Kapitaal Door gebruik te maken van de drooginstallatie
(was niet mogelijk i.v.m. brandgevaar) levert dit
een positieve bijdrage aan het
bedrijfsresultaat waardoor meer
investeringsruimte wordt gecreëerd voor
optimalisatie van de inrichting

Kennis Het project heeft geen invloed op de
kennisstructuur op het bedrijf, het
kennisniveau binnen de inrichting werd en
wordt permanent op peil hehouden.

Energie, Grond- en Hulpstoffen Het project heeft een grote invloed op het
gebruik van energie en grond en hulpstoffen.
Door de overdekte opslag wordt ( door
uitspoeling/verwaaiing;vogels) verlies van
grondstoffen tegen gegaan en wordt de
vrijgekomen energie uit het vergistingsproces
beter benut in de drooginstallatie

Arbeid Het project voorziet niet in een uitbreiding van
de installatie en derhalve geen invloed op de
arbeidsbehoefte.

Economisch structuur Door de overdekte opslag is het mogelijk dat
meerdere grondstoffen beschikbaar kunnen
komen voor de vergistingsinstallatie . Door de
drooginstazllatie kan een endere afzetmarkt
voor gedroogd digestaat worden geopend

Infrastructuur en bereikbaarheid Het project heeft geen invloed op de
infrastructuur in de omgeving.


