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Geacht College,

Met bovengenoemde brief1 stelde u de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.)
in de gelegenheid een advies voor richtlijnen uit te brengen voor een milieueffectrapport
(MER) ten behoeve van de besluitvorming over Varkenshouderij Knorpolder te Creil.
Overeenkomstig artikel 7.14 van de Wet milieubeheer (Wm) bied ik u hierbij het advies
van de Commissie aan.

De heer A. Straathof heeft het voornemen zijn bedrijf aan het Zuidermeerpad te Creil te
wijzigen. Hij wil een varkensbedrijf opzetten met 6.144 biggen, 363 kraamzeugen, 113
guste zeugen en 1238 dragende zeugen, 3 dekberen en 7980 vleesvarkens. Voor het
voornemen is een vergunning op grond van de Wet milieubeheer noodzakelijk. De pro-
vincie Flevoland is het bevoegde gezag voor deze vergunning. Voor deze vergunningver-
lening wordt milieueffectrapportage (m.e.r.) toegepast. De m.e.r.-procedure ging van
start met de kennisgeving van de startnotitie in de Staatscourant2.

Dit advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie voor de m.e.r.3 – verder
aangeduid als ‘de Commissie’. Het bedoelt aan te geven welke informatie het MER moet
bieden om het milieubelang volwaardig in de besluitvorming mee te wegen. De Commis-
sie bouwt in haar advies voort op de startnotitie. Dat wil zeggen dat dit advies niet zelf-
standig leesbaar is, maar in combinatie met de startnotitie moet worden gelezen.

Via de provincie heeft de Commissie kennis genomen van de inspraakreacties en advie-
zen4. Voor zover relevant heeft de Commissie deze betrokken in haar advies.

                                             

1 Zie bijlage 1.
2 Zie bijlage 2.
3 Zie bijlage 3 voor de samenstelling van de werkgroep.
4 Zie bijlage 4 voor een overzicht van deze reacties.
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Hoofdpunten
De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het milieuef-
fectrapport. Dat wil zeggen dat het MER onvoldoende basis biedt voor het meewegen van
het milieubelang in de besluitvorming, als de volgende informatie ontbreekt:
• te verwachten toekomstige achtergronddepositie van ammoniak;
• toekomstige emissie van ammoniak van het gehele bedrijf;
• kwantitatieve omschrijving van geurhinder vanuit de stallen via mestvarkeneenhe-

den (mve) en stankcirkels;
• kwalitatieve omschrijving van de geurhinder uit voeropslag en –keuken, mestopslag

alsmede als gevolg van het voeren van natte bijproducten voor de omwonenden;
• zelfstandig leesbare samenvatting, die duidelijk is voor burgers en geschikt is voor

bestuurlijke besluitvorming.

Beleid en besluit
In het MER moet kort worden aangegeven welke randvoorwaarden er gelden bij het
voornemen. Hierbij dient te worden verwezen naar de beleidsnota's, plannen en wetten
die deze randvoorwaarden vastleggen. Blz. 14 van de startnotitie geeft hiervoor een goed
overzicht dat gebruikt kan worden.

Alternatieven
Aangezien het gebouw er al staat en al gedeeltelijk in gebruik is genomen adviseert de
Commissie in het MER alleen het referentiealternatief, de voorgenomen activiteit en het
meest milieuvriendelijk alternatief uit te werken. De referentiesituatie is de situatie die
bestaat uit de huidige situatie (dus met het gebouw, echter zonder de uitvoer en inrich-
ting van de activiteit5) inclusief de autonome ontwikkelingen in het gebied. Deze refe-
rentie moet dienen als basis waarmee de milieueffecten worden vergeleken.

Voorgenomen activiteit
De voorgenomen activiteit moet in het MER worden beschreven voor zover deze gevolgen
heeft voor het milieu.

Stallen
Geef in het MER plattegronden van de toekomstige stallen (die dienen te voldoen aan het
Varkensbesluit 1998) met daarin aangegeven de geïmplementeerde code uit de Regeling
Ammoniak en Veehouderij (RAV) te geven RAV-code. Hieruit moet dan af te lezen zijn:
• de totale afmetingen van de stallen;
• de grootte van de afdelingen en hokken c.q. individuele plaatsen met daarbij vermel-

de welke diercategorie en hoeveel varkens daarin gehouden worden en wat de opper-
vlakte per dier is;

• het type stal (via de RAV-code).
Geef de dimensionering van het luchtafzuig- en -wassysteem.

Aan- en afvoer
Ga in op het aan- en afvoeren van de varkens (frequentie, tijdstippen, aantallen), van
het droogvoer en van de natte bijproducten.

                                             

5 De bouwvergunning is immers verleend inclusief de keurontheffing (zie startnotitie blz. 4). Dit MER is ten behoeve
van de Wm-vergunning.
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Situatieschets
In het MER dient een situatieschets te worden opgenomen, waarbij bebouwing en ecolo-
gisch belangrijke bestemmingen duidelijk zijn aangegeven (bijvoorbeeld 1 op 5.000). De
schets dient voorzien te zijn van een duidelijke legenda en toponiemen.

Meest milieuvriendelijk alternatief
In de startnotitie wordt voor het meest milieuvriendelijk alternatief (mma) gedacht aan
de minimalisering van ammoniakuitstoot, geluid- en stankoverlast. Hierbij kan concreet
gedacht worden aan:
• het toepassen van een combinatie van een biologische wasser voor stank en een

chemische wasser voor ammoniak;
• het voorzien van de gehele bovenverdieping van luchtwassers (dus niet alleen voor

de kraamzeugen en guste/drachtige zeugen, maar ook voor de gespeende biggen);
• zoveel mogelijk vleesvarkenafdelingen (benedenverdieping) aansluiten op luchtwas-

sers;
• mitigerende maatregelen om het gebied minder onaantrekkelijk te maken voor

vleermuizen (bijvoorbeeld zone met bomen/heesters rond het gebouw) waardoor ook
mogelijke lichteffecten worden verminderd.

Daarnaast kan binnen het mma gestreefd worden naar een geoptimaliseerde energie-
huishouding. Dit kan bijvoorbeeld omvatten:
• het treffen van isolatiemaatregelen van de gebouwen;
• energiebesparingsmaatregelen, bijvoorbeeld regeling van centrale afzuiging met

energiezuinige systemen (frequentieregelaars) en warmteterugwinning.

Gevolgen voor het milieu
De aspecten stank en energie kunnen worden uitgewerkt zoals beschreven in de start-
notitie. De aspecten landschap, oppervlaktewater-, bodem- en grondwaterkwaliteit, ge-
luid en mestafzet behoeven naar de mening van de Commissie niet in het MER te wor-
den uitgewerkt. De Commissie verwacht dat deze aspecten geen relevante effecten zullen
hebben. Voor de overige aspecten heeft de Commissie aanvullend op de startnotitie nog
de volgende opmerkingen.

Ammoniak
Beschrijf in het MER voor de referentiesituatie, het uitvoeringsalternatief en het mma:
• de huidige achtergronddepositie van ammoniak;
• de huidige en toekomstige emissie van ammoniak van het gehele bedrijf.
Het dichtstbijzijnde verzuringgevoelige gebied ligt op 8 km van het bedrijf. Derhalve ver-
wacht de Commissie dat de ammoniakdepositie door het voornemen geen invloed zal
hebben op dit gebied.

Afvalstoffen
Beschrijf de verwerking van het spuiwater van de chemische wasser.

Stank
Naast hetgeen in de startnotitie wordt aangegeven, dient kwalitatief inzicht te worden
gegeven in de geurhinder bij het voeren van natte bijproducten.
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Natuur
De activiteit zal plaatsvinden op 150 meter van het IJsselmeer, een speciale bescher-
mingszone op grond van de Vogelrichtlijn. Uit de aanvraag milieuvergunning6 blijkt dat
er geen schadelijke gevolgen te verwachten zijn op de soorten op grond waarvan het ge-
bied is aangewezen als Vogelrichtlijn en op aanwezige Habitatsoorten. Er zijn er wel na-
delige effecten te verwachten op de algemene soorten die zijn beschermd op grond van
de Flora- en faunawet. Dit geldt vooral voor lichtverstoring op broedvogels in de directie
omgeving7. Hier is mitigatie mogelijk door de lichtintensiteit aan regels te binden of, be-
ter nog, te werken met opgaande begroeiingen8. In het MER dient hier nader op in te
worden gegaan.

Op de dijken rond het IJsselmeer is het Zeedambordje gevonden (de enige plek in Ne-
derland). Deze korstmos is gevoelig voor verzuring. Op dit moment is deze soort nog niet
beschermd vanuit wetgeving. Vanuit de biologische betekenis van deze soort verdient
het aanbeveling in het MER inzicht te geven in de mogelijke aanwezigheid van deze soort
en mogelijke gevolgen voor deze soort door de activiteit.

Overige hoofdstukken van het MER
Voor de onderdelen “vergelijking van alternatieven”, “leemten in milieu-informatie” en
“samenvatting van het MER” heeft de Commissie geen aanbevelingen naast de wettelijke
voorschriften.

Hoogachtend,

dr. ir. G. Blom
Voorzitter van de werkgroep m.e.r.
Varkenshouderij Knorpolder te Creil

                                             

6 Onderdeel Ecologische beoordeling van de ontwikkeling van een varkenshouderij aan het Zuidermeerpad te Creil, in
het kader van de Flora- en Faunawet, Altenburg & Wymenga, 8 maart 2004.

7 Zie blz. 12 van dit rapport.
8 Zie blz. 9. van dit rapport.
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BIJLAGE 1

Brief van het bevoegd gezag d.d. 23 maart 2004 waarin de Commissie
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen



BIJLAGE 2

Kennisgeving van de startnotitie
in Staatscourant nr. 62 d.d. 30 maart 2004



BIJLAGE 3

Projectgegevens

Initiatiefnemer: A. Straathof

Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Flevoland

Besluit: vergunning in het kader van de Wet Milieubeheer

Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: C14.0

Activiteit: Het opzetten van een varkensbedrijf te Creil met 6.1344 biggen,
363 kraamzeugen, 113 guste zeugen en 1238 dragende zeugen, 3 dekberen
en 7980 vleesvarkens.

Procedurele gegevens:
kennisgeving startnotitie: 30 maart 2004
richtlijnenadvies uitgebracht: 25 mei 2004

Bijzonderheden: De Commissie vraagt in haar advies met name aandacht
voor:
• te verwachten toekomstige achtergronddepositie van ammoniak;
• toekomstige emissie van ammoniak van het gehele bedrijf;
• kwantitatieve omschrijving van geurhinder vanuit de stallen via mestvar-

keneenheden (mve) en stankcirkels;
• kwalitatieve omschrijving van de geurhinder uit voeropslag en –keuken,

mestopslag alsmede als gevolg van het voeren van natte bijproducten voor
de omwonenden;

• zelfstandig leesbare samenvatting, die duidelijk is voor burgers en ge-
schikt is voor bestuurlijke besluitvorming.

Samenstelling van de werkgroep:
ir. G. Blom ( voorzitter)
ing. H.J.M. Hendriks
ir. N. Verdoes
ing. R.L.Vogel

Secretaris van de werkgroep: dr. N.W.M van Buren.



BIJLAGE 4

Lijst van inspraakreacties en adviezen

nr. datum persoon of instantie plaats datum van
ontvangst
Cie. m.e.r.

1. 20040428 Burgemeester en Wethouders van
Noordoostpolder

Emmeloord 20040504

2. 20040323 Burgemeester en Wethouders van
Urk

Urk 20040510
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