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Modulair programma
milieuregelgeving op veehouderij
bedrijven voor VTH

Learning
by doing
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www.ptcplus.com

Modulair programma
milieuregelgeving op
veehouderij bedrijven
voor VTH
Algemene informatie
Gedurende 7 dagen wordt er tijdens de training milieuregelgeving, op
praktische wijze ingegaan op verschillende onderwerpen. Deelnemers
kunnen de training in zijn geheel volgen, maar ook 1 of meerdere dagen.
De training is opgebouwd uit 6 modules, waarvan de laatste module uit 2
dagen bestaat. De prijs per dag is € 450,-.
Duur

7 dagen

Doelgroep Vergunningverleners, toezichthouders en handhavers
(VTH) van omgevingsdiensten, gemeenten en provincies.
Locatie

Barneveld

Prijs

€ 450,- per dag

Inclusief

• Lesmateriaal
• Koffie / thee
• Lunch

Erkenning Na afloop van de training ontvangt elke deelnemer een
deelnamecertificaat.
Informatie en contact
Frank Schaminée
T: +31 (0) 6 235 85 485
E: f.schaminee@aeres.nl
Aanmelding en registratie
Janneke van den Bos
T: +31 (0) 88 020 6199
E: j.van.den.bos@aeres.nl
www.ptcplus.com

Inhoud van de training
Dag 1 – 30 mei 2017
Basistraining intensieve veehouderij
• Emissiearme stalsystemen
• Bedrijfsbezoeken
Dag 2 – 31 mei 2017
Training handhaving emissiearme stal systemen intensieve
veehouderij
• Gebruik van beoordelingstabellen
• Besluit huisvesting en activiteitenbesluit
• Relatie vergunningverlening milieu en bouwen – intrekken
vergunningen – aandachtspunten en handhaving
Dag 3 – 7 juni 2017
Training (elektronisch) monitoren van luchtwassers
• Eisen aan gebruik
• Elektronisch monitoren
• Bedrijfsbezoek met beoordeling van de werking
Dag 4 – 14 juni 2017
Training emissiearme stalsystemen rund-en melkveehouderij
• Melkveehouderij – productiekolommen en dierverblijven
• Emissiearme stalsystemen
• Besluit huisvesting en activiteitenbesluit in relatie met beweiding
• Bezoek melkvee- en kalverhouderij – beoordeling huisvesting
• Wet grondgebonden melkveehouderij (april 2015)
Dag 5 – 21 juni 2017
Veiligheid en gezondheid agrarische controles
• Gezondheidsrisico’s in de veehouderij
• Arbo regelgeving met mogelijke protocollen voor toezichthouders
• (Persoonlijke) beschermingsmiddelen en apparatuur
• Bedrijfsbezoek met metingen
Dag 6 (28 juni 2017) en dag 7 (5 juli 2017)
Training wetgeving mestbewerking en verwerking
• Mestbeleid, fosfaat regelgeving
• Definities, technieken; pluimvee, varkens en rundvee
• Bezoek biogasinstallatie en mestscheider
• Opdracht over milieuaspecten RO en vergunning
• Regelgeving
• Bezoek mestverwerker en mestbewerker

Op dit programma zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden en tarieven van PTC+ van
toepassing, te vinden op www.ptcplus.com.
in samenwerking met

Vandaag leren, morgen toepassen,
dat is PTC+. Kennis, vaardigheden en
ondernemerschap komen samen om
te worden gedeeld volgens een uniek
didactisch concept: “Learning by doing”.
Door jarenlange ervaring, gecombineerd
met bevlogen trainers biedt PTC+ de mogelijkheid meer kennis te
krijgen van de laatste ontwikkelingen en trends op uw vakgebied.
Daarnaast biedt PTC+ trainingen, bedrijfsopleidingsplannen,
ontwikkeltrajecten en praktijkassessments voor professionals op
de expertisegebieden pluimvee, varkens en diervoerders. Deze
kunnen altijd op maat samengesteld worden, afgestemd op uw
individuele wensen.

