
(c) N.V. KemaGegenereerd met ISL3a Versie 2013-1 , Rekenhart Release 6 juni 2013

Naam van deze berekening: Esdonk 3 aanvraag

Gebiedsgegevens

Berekend op: 11:21:32

RD X coordinaat: 174 170 21500

RD Y coordinaat: 398 304 Breedte Y:500 21

Project: Esdonk VOF, Esdonk 3, Gemert

Uitvoer directory: C:\Documents and Settings\DekkerG\Desktop

Rekenjaar:2014

Toets afstand:Soort Berekening: Contour n.v.t. n.v.t.Onderlinge afstand:

Berekende ruwheid: 0.11 Eigen ruwheid: 0.00Eigen ruwheid

PM10Type Berekening:

Aantal Gridpunten Y:

Aantal Gridpunten X:Lengte X:

2014/05/22

Te beschermen object

Naam:

RD X Coord.

[m]

RD Y Coord.

[m]

Concentratie

[microgram/m3] [dagen]

Overschrijding

St.Magdaleneaweg 49 174 328 399 009 24.85 15.4

Esdonk 6 174 347 398 728 24.72 15.1

Esdonk 8 174 319 398 630 24.74 15.3

Esdonk 16 174 102 398 791 24.70 15.1

Handelsesteeg 27 175 055 398 474 25.10 15.9

Koksedijk 11 174 100 398 063 24.70 15.0

Koksedijk 21 173 786 398 311 24.75 15.1

Brongegevens

RD X Coord.:

stal 1

174 426

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:398 556

AB

0.00118

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 0.40

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 174 426

temperatuur van emisstroom:

1.50

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 398 556285.00

hoogte van gebouw: 1.5

1.50

35.80

lengte van gebouw: 114.00

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 4.00

RD X Coord.:

stal 2

174 369

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:398 592

AB

0.00008

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 4.00

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 174 372

temperatuur van emisstroom:

0.35

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 398 591285.00

hoogte van gebouw: 5.3

6.00

18.60

lengte van gebouw: 24.00

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 94.00
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Omgevingsdialoog 

 

Buurtoverleg betreft omgevingsdialoog 
                         14 april 2014 

Aanwezig: Fam Meulepas, M. Meulepas, H.en J. van de Elsen, C en P van de Elsen, Jan en Mariëlle 

Vissers 

Afwezig met melding Fam.v.Hoeij (zie bijlage) 

 

KORTE TOELICHTING OP DE BUURTDIALOOG. 

Jan legt uit dat we de buurt  uitleg willen geven omtrent onze voorgenomen uitbereiding, 

Zij zijn allen op de hoogte dat dit ook een vraag is vanuit de gemeente bij het aanvragen van een 

vergunning. 

Ook wordt hier een verslag van gemaakt wat mee wordt verzonden met de aanvraag. 

 

UITLEG EN REDEN VAN UITBEREIDING. 

Het  jongvee wordt nu verzorgd door Wim en Maria van de Vossenberg, wat nu nog prima gaat, maar 

omdat zij ouder worden en we toch naar de toekomst willen kijken, is het praktischer om dit vee op 

den duur naar onze locatie te halen voor meer overzicht, het voeren op deze locatie en het toezicht 

op de dieren te behouden. 

Om dit te kunnen realiseren is er een uitbereiding van het bouwblok nodig van 1.2Ha. naar 1.5Ha. 

De tekening wordt op tafel gelegd om het in beeld te brengen. 

 

VRAGEN / OPMERKINGEN VANUIT DE BUURT.  

P: waar staan de koeien en waar het jongvee? Jan ligt dit toe op de tekening 

P: op wat voor termijn denken jullie de vergunning te krijgen? Dat weten we nog niet precies omdat 

de verkiezingen net zijn geweest en de gemeente de wethoudersposten nog aan het  verdelen zijn, 

ook dit zal mede invloed hebben op de beslissingen van de gemeente. 

H: letten jullie op wat voor verlichting er in de stal komt hangen? Ja we willen de verlichting 

doortrekken zoals deze nu ook op het bestaande gedeelte van de stal is aangelegd. Hiermee stemt de 

buurt in, wel merkt Pe. op dat zij hopen op voldoende aanplant rond de stal. We leggen hierbij 



meteen het beplantingsplan voor zoals wij dat in gedachte hebben, waar de buurt  positief op 

reageert, vooral van de boomgaard, wat voor een mooi aangezicht zal zorgen 

P: veranderd de grens van het bouwblok naar de buren toe? We willen het bouwblok naar achter 

verleggen dus niet dichter naar beide de buren, de grens zoals die nu ligt met de bebouwing willen 

we zo laten. 

M. waarvoor zijn de kokers op de jongveestal? Jan verteld dat hij graag mechanisch wil gaan 

ventileren, wat de diergezondheid ten goede zal komen 

 

EVALUATIE.  

 

De buurt  vindt dat de tekeningen er netjes uit zien en wensen ons veel succes bij de uitvoering 

ervan. 

 

Wij danken de buren voor hun aanwezigheid. 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 


