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uw kenmerk uw brief ons kenmerk 
- 9 maart 2005 1541-25/vB/wt 

onderwerp doorkiesnummer Utrecht, 
Advies voor richtlijnen Varkenshouderij 
van dhr. J. Derks te Volkel 

(030) 234 76 51 28 april 2005 

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 van dhr. J. Derks te 
Volkel. Overeenkomstig artikel 7.14 van de Wet milieubeheer (Wm) bied ik u hierbij het 
advies van de Commissie aan. 
 
De heer Derks heeft het voornemen zijn bedrijf aan de Oosterheidestraat te Volkel te 
wijzigen. Hij wil een varkensbedrijf opzetten met 2.992 vleesvarkens, 21 stuks vleesstie-
ren en overig vleesvee van 6 tot 24 maanden. Voor het voornemen is een vergunning op 
grond van de Wet milieubeheer noodzakelijk. De gemeente Uden is het bevoegde gezag 
voor deze vergunning. Voor deze vergunningverlening wordt milieueffectrapportage 
(m.e.r.) toegepast. De m.e.r.-procedure ging van start met de kennisgeving van de start-
notitie in de het Udens Weekblad2. 
 
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 gemeente 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 op voor verzuring 

gevoelig natuurgebied, de bijdrage van het bedrijf daaraan (nu en na realisatie van 
het voornemen) en de kritische depositiewaarde; 

 huidige en toekomstige emissie van ammoniak van het gehele bedrijf; 
 kwantitatieve omschrijving van geurhinder vanuit de stallen via mestvarkeneenhe-

den (mve) en stankcirkels;  
 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. Ga hierbij ook in op het aspect landschap.  
 
Alternatieven 
Alternatieven I, II en IV worden door de initiatiefnemer als niet reëel voorgesteld. De 
Commissie is het hier mee eens voor de alternatieven I en II. Echter de Commissie advi-
seert om alternatief IV ook uit te werken in het MER gezien de geurproblematiek. Naast 
deze alternatieven adviseert de Commissie ook de varianten uit te werken waarbij de 
stierenstal wordt verplaatst of vervalt.  
De referentiesituatie die uitgaat van de bestaande situatie inclusief de autonome ont-
wikkelingen dient in het MER beschreven te worden als referentie waarop de effecten 
van de alternatieven worden bepaald.  

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. 
 
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.  
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Meest milieuvriendelijk alternatief 
In de startnotitie wordt alternatief III als meest milieuvriendelijk gezien.  
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 Commissie heeft 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 1,1 km van het bedrijf.  
 
Afvalstoffen 
Beschrijf de verwerking van het spuiwater van de chemische wasser. 
 
Stank 
De reeds bestaande overbelaste geurhindersituatie door de ligging van het bedrijf ten 
opzichte van woningen en het voortbestaan hiervan bij de uitvoering van het voorkeur-
salternatief vraagt om een zo goed mogelijke beoordeling van de stankbelasting en de 
vermindering hiervan door alternatieve bedrijfsuitvoeringen. 
Naast de berekening van stankcirkels en de cumulatie op basis van MVE’s dient tevens 
een berekening van de geurbelasting uitgevoerd te worden op basis van een erkend 
geurverspreidingsmodel met gebruikmaking van bijbehorende gebouwmodules. Toepas-
sing van dit beoordelingsinstrument maakt het mogelijk het effect van technische maat-
regelen te beoordelen die in de m.v.e.-systematiek niet zijn opgenomen. Als referentie-
kader voor het effect van deze extra maatregelen kan gewerkt worden met de geurbelas-
ting (uitgedrukt in 98-percentielwaarden) op omliggende woningen die volgens de m.v.e.-
systematiek nog juist aanvaardbaar is. 

 
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 van dhr. J. Derks te Volkel 
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BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 11 maart 2005 waarin de Commissie 
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen 

 

 



 

 

BIJLAGE 2 

Kennisgeving van de startnotitie 
in het Udensweekblad d.d. 16 maart 2005 

 

 



 

 

BIJLAGE 3 

Projectgegevens 

Initiatiefnemer: Gemeenteraad van Uden 
 
Bevoegd gezag: dhr. J. Derks 
 
Besluit: vergunning in het kader van de Wet Milieubeheer 

Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: C14.0 
 
Activiteit: De heer Derks heeft het voornemen zijn bedrijf aan de Oosterhei-
destraat te Volkel te wijzigen. Hij wil een varkensbedrijf opzetten met 2.992 
vleesvarkens, 21 stuks vleesstieren en overig vleesvee van 6 tot 24 maanden. 
 
Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotitie:16 maart 2005 
richtlijnenadvies uitgebracht: 28 april 
 
Bijzonderheden: geen 
 
Samenstelling van de werkgroep: 
Ing. H.J.M. Hendriks 
ir. N. Verdoes 
dr. ir. G. Blom (voorzitter) 
 
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.  20050325 Billy Bird Park Hemelrijk Volkel 20050330 
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