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 OORDEEL OVER DE AANVULLING OP HET MER 

1. INLEIDING 
M.A.J.M. Welvaarts uit Boxtel heeft het voornemen een varkenshouderij 
(5.600 vleesvarkens) op te richten aan de Bitterhoekseweg 2 te Poortvliet (ge-
meente Tholen). Voor de besluitvorming over de vergunning op grond van de 
Wet milieubeheer is een procedure voor een milieueffectrapportage (m.e.r.) 
doorlopen. Het college van burgemeester en wethouders (b & w) van de ge-
meente Tholen is bevoegd gezag.  
 
Op 18 december 2007 heeft de Commissie1 een toetsingsadvies over het mili-
eueffectrapport (MER) en de aanvullingen op dit rapport uitgebracht. Het col-
lege van b & w heeft Welvaarts naderhand verzocht een uitwerking te maken 
van het toepassen van een biobedfilter2. In een nieuwe aanvulling op het MER 
is het biobedfilter als extra alternatief uitgewerkt. Het bevoegd gezag heeft de 
Commissie op 25 januari 2010 verzocht advies uit te brengen over deze nieu-
we aanvulling.  
 

2. OORDEEL 
In de nieuwe aanvulling is het alternatief biobedfilter op milieueffecten verge-
leken met de referentiesituatie en met de andere alternatieven uit het MER. 
De Commissie is van oordeel dat de aanvulling op het MER de essentiële in-
formatie bevat om een vergelijking van het biobedfilter en de andere alterna-
tieven mogelijk te maken. Voor het vervolgproces geeft de Commissie een aan-
tal aandachtspunten en adviezen.  
 
IPPC beleidslijn 
Bij het ministerie van VROM is voor het biobedfilter een proefstalstatus aan-
gevraagd. Hiervoor is door de minister van VROM een bijzondere emissiefactor 
vastgesteld van 1,4 kg NH3 per dierplaats per jaar. De voorgenomen activiteit 
betreft een vleesvarkenshouderij met 5600 plaatsen. De IPPC3 beleidslijn 
vraagt bij een ammoniakuitstoot tot 5000 kg om toepassing van de Best Be-
schikbare Technieken (BBT) en boven 5000 kg om toepassing van BBT+4. Op 
basis van de vastgestelde emissiefactor voor het biobedfilter (5600x1,4kg) vol-
doet dit nieuwe alternatief, zonder aanvullende maatregelen, niet aan de IPPC 
beleidslijn.  
 

                                              

1  Voor informatie over de m.e.r.-procedure en de samenstelling van de werkgroep wordt verwezen naar bijlage 1. 
2  Bij toepassing van een biobedfilter wordt de stallucht door een filter van bevochtigde houtsnippers en 

bacteriecultuur geblazen, waarbij ammoniak- en geurreductie plaatsvindt.  
3  IPPC is de afkorting van Integrated Prevention Pollution and Control. De toepassing van de IPPC beleidslijn 

betekent dat emissies naar bodem, water en lucht moeten worden voorkomen en, wanneer dit niet mogelijk is, 
zoveel mogelijk worden beperkt. 

4  BBT+  gaat verder dan de Best Beschikbare Technieken. De mate waarin een extra reductie ten opzichte van 
BBT (maximale emissiewaarde 1,4 kg NH3 per dierplaats per jaar) moet worden gerealiseerd hangt af van de 
uitgangssituatie (de mate waarin BBT de ammoniakemissie reduceert) en de beschikbaarheid van verdergaande 
technieken in de betreffende diercategorie.  
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Werking systeem 
Uit de beschrijving van het biobedfilter leidt de Commissie af dat gecontro-
leerde processturing noodzakelijk is voor het optimaal functioneren van het 
systeem en het daarmee daadwerkelijk realiseren van de beoogde ammoniak- 
en geurreductie. Met name de juiste vochtigheidsgraad van het biobed is voor 
een optimale werking van belang. Een dimensioneringsplan en een beschrij-
ving van het te verrichten onderhoud en de uit te voeren controles om een 
goed functioneren te kunnen borgen, ontbreken.  
 
■ De Commissie adviseert, wanneer voor het alternatief ‘biobedfilter’ wordt gekozen, 
bij de vergunningverlening de voorwaarden voor een goede werking van het systeem 
te borgen. 
 
Tijdsverloop 
Tussen het opstellen van het MER en de aanvraag van een milieuvergunning 
heeft een tijdsverloop van enkele jaren plaatsgevonden. Tussentijdse verande-
ringen en wijzigingen in feitelijke situaties, normen, wet- en regelgeving kun-
nen tot gevolg hebben dat milieueffecten anders zijn dan waar in het MER 
vanuit is gegaan.5   
 
■ De Commissie adviseert om voorafgaand aan de besluitvorming te onderzoeken 
of het MER nog ten grondslag kan liggen aan het te nemen besluit.  
 
 

                                              

5  Zie ook de zienswijze van de Stichting Varkens Nee. 
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BIJLAGE 1: Projectgegevens toetsing besluit-MER 

Initiatiefnemer: de heer M. Welvaarts 
 
Bevoegd gezag: college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Tholen 
 
Besluit: vergunning op grond van de Wet milieubeheer 
 
Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: C14.0 
 
Activiteit: oprichting vleesvarkensbedrijf 
 
Procedurele gegevens: 
aankondiging start procedure in: de Thoolse Bode d.d. 29 oktober 2002  
aanvraag richtlijnenadvies: 23 oktober 2002  
ter inzage legging startnotitie: 31 oktober 2002 tot en met 28 november 2002
   
richtlijnenadvies uitgebracht: 12 december 2002   
richtlijnen vastgesteld: 6 mei 2003 
 
kennisgeving MER: 5 januari 2007 
aanvraag toetsingsadvies: 19 december 2006 
ter inzage legging MER: 5 januari tot en met 16 februari 2007 
aanvulling MER: 5 oktober 2007 
ter inzage legging aanvulling: 2 november tot en met 30 november 2007 
tweede aanvulling MER: 7 november 2007  
toetsingsadvies uitgebracht: 18 december 2007 
 
kennisgeving (nieuwe) aanvulling MER in de Eendrachtbode van 28 januari 
2010  
ter inzage legging (nieuwe) aanvulling MER: 29 januari tot en met 12 maart 
2010 
aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.: 25 januari 2010 
toetsingsadvies uitgebracht: 7 april 2010 
 
Samenstelling van de werkgroep: 
Per project stelt de Commissie een werkgroep samen bestaande uit enkele 
deskundigen, een voorzitter en een werkgroepsecretaris. De werkgroepsamen-
stelling bij het onderhavige project is als volgt: 
 
ir. S. Bokma 
ing. H.J.M. Hendriks 
ir. N.G. Ketting (voorzitter) 
D. Spel (secretaris) 
 
Zie voor meer informatie over de werkwijze van de Commissie 
www.commissiemer.nl op de pagina Commissie m.e.r. 
 
De Commissie heeft kennis genomen van de zienswijzen en adviezen, die zij 
van het bevoegd gezag heeft ontvangen. Dit advies verwijst naar een reactie 
als die nieuwe inzichten naar voren brengt over specifieke lokale milieuom-
standigheden of te onderzoeken alternatieven. Een overzicht van de zienswij-
zen en adviezen is opgenomen in bijlage 2. 
 

http://www.commissiemer.nl/
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BIJLAGE 2: Lijst van zienswijzen en adviezen 

1. Milieu-adviesbureau Het Groene Schild namens de Stichting Varkens Nee,  
Sint Annaland 
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