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Geacht college, 
 
Met bovengenoemde brief 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 Zeugenbedrijf Molenaars te Markelo, ge-
meente Hof van Twente. Overeenkomstig artikel 7.14 van de Wet milieubeheer (Wm) 
bied ik u hierbij het advies van de Commissie aan. 
 
Inleiding 
 
Zeugenbedrijf Molenaars heeft het voornemen om het bedrijf aan de Groningerveldweg 
2A te Markelo uit te breiden. Bij brief van 27 juli 2005 heeft u de Commissie voor de 
milieueffectrapportage (m.e.r.) in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over de 
richtlijnen voor het milieueffectrapport (MER)1. De m.e.r.-procedure ging van start met 
de kennisgeving van de startnotitie in het Hofweekblad d.d. 27 juli 20052. Dit advies is 
opgesteld door een werkgroep van de Commissie voor de m.e.r. – verder aangeduid als 
‘de Commissie’ 3. Het bedoelt aan te geven welke informatie het MER moet bieden om 
het milieubelang volwaardig in de besluitvorming mee te wegen. De Commissie heeft 
kennis genomen van één inspraakreactie4. De Commissie heeft op 14 september 2005 
de locatie bezocht en daarbij aanvullende mondelinge informatie verkregen van gemeen-
te en initiatiefnemer. 
 
 
 

                                                

1  Zie bijlage 1. 
2  Zie bijlage 2. 
3  Zie voor de samenstelling bijlage 3. 
4 Zie bijlage 4. 
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Aanvullende aspecten voor het MER 
 
De Commissie bouwt in haar advies voort op de startnotitie. Aangezien de startnotitie 
reeds uitgebreide informatie geeft of juiste aanzetten geeft tot in het MER te rapporteren 
aspecten, markeert de Commissie in dit advies alleen nog aanvullende aspecten die na-
dere uitleg behoeven in het MER. 
 
 
Strategische milieubeoordeling (SMB) voor bouwblokvergroting 
Er is een bouwblokverruiming middels een partiële bestemmingsplanherziening nodig 
voor het voornemen. Op grond van de Europese richtlijn 2001/42/EG moet hierbij een 
SMB worden uitgevoerd. De Commissie adviseert u met de initiatiefnemer in overleg te 
treden hoe de SMB uit te voeren. Aangezien de inhoudelijke vereisten voor het SMB-
rapport vrijwel gelijk zijn aan die voor een MER, ligt het voor de hand beide te combine-
ren. 
 
 
Voornemen verduidelijken 
Geef in het MER aan welk type voer gebruikt zal worden, het beoogde luchtwassysteem 
(met of zonder luchtkoeling) en of het spuiwater van de luchtwassers zal worden behan-
deld, dan wel hoe het wordt opgeslagen en afgevoerd. 
Uit de startnotitie wordt onvoldoende duidelijk of het voorkeursalternatief vergunbaar 
zou kunnen zijn. De Commissie adviseert hierover in het MER duidelijkheid te geven.  
Omdat een langer dan wettelijk voorgeschreven realisatietermijn wordt voorgesteld, 
raadt de Commissie aan in het MER aan te geven hoe dit georganiseerd zal worden. Ga 
daarbij tevens in op de jurisprudentie inzake realisatietermijnen. 
 
 
Omgevingstoets: stank en ammoniak 
Omdat het bedrijf vanwege haar omvang valt onder de IPPC-richtlijn (Integrated Preven-
tion and Pollution Control), dient een omgevingstoets plaats te vinden. De Commissie 
adviseert om dit met name te richten op de cumulatieve stankhinder en de bijdrage van 
de ammoniakdepositie in relatie tot de achtergronddepositie op voor verzuring gevoelig 
gebied. Geef in het MER aan volgens welke methodiek/factoren beide zijn uitgevoerd en 
wat de resultaten zijn.  
Zolang de provincie geen kwetsbare gebieden op kaart heeft vastgesteld, dienen gebie-
den die volgens de Interimwet ammoniak en veehouderij zijn aangewezen als kwetsbare 
gebieden beschouwd te worden.  
Omdat de jurisprudentie over de omgevingstoets voor cumulatie van stankhinder zich 
nog moet ontwikkelen, raadt de Commissie aan om – zowel voor de bestaande situatie 
alsook voor de nieuwe situatie – twee cumulatieberekeningen uit te voeren volgens het 
rapport nr. 46 uit de publicatiereeks Lucht met:  
 de geuromrekenfactoren die golden ten tijde van de richtlijn Veehouderij en Stank-

hinder; 
 de huidige geuromrekenfactoren van de Regeling stank en veehouderij. 
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Samenvatting 
Het MER dient een zelfstandig leesbare samenvatting te bevatten, die duidelijk is voor 
burgers en geschikt is voor bestuurlijke besluitvorming. 
 
De Commissie hoopt met haar advies een constructieve bijdrage te leveren aan de tot-
standkoming van de richtlijnen voor het MER. Zij zal graag vernemen hoe u gebruik 
maakt van haar aanbevelingen. Dit houdt in dat de Commissie graag de vastgestelde 
richtlijnen krijgt toegestuurd. 

 

Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
 
ir. N.G. Ketting 
Voorzitter van de werkgroep m.e.r. 
Zeugenbedrijf Molenaars te Markelo,  
gemeente Hof van Twente 
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BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 27 juli 2005 waarin de Commissie 
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen 

 

 



 

 

BIJLAGE 2 

Kennisgeving van de startnotitie 
in het Hofweekblad d.d. 27 juli 2005 

 

 



 

 

BIJLAGE 3 

Projectgegevens 

Initiatiefnemer: Zeugenbedrijf Molenaars te Markelo 
 
Bevoegd gezag: Gemeente Hof van Twente 
 
Besluit: milieuvergunning  
 
Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: C.14 
 
Activiteit: vergroting van het zeugenbedrijf 
 
Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotitie: 27 juli 2005 
richtlijnenadvies uitgebracht: 26 september 2005 
 
Bijzonderheden: Voor het realiseren van de uitbreiding moet het bouwblok 
worden vergroot. Voor de partiële bestemmingsplanherziening dient een stra-
tegische milieubeoordeling (SMB) uitgevoerd te worden. Aangezien de inhou-
delijke vereisten voor het SMB-rapport vrijwel gelijk zijn aan die voor een 
MER, ligt het volgens de Commissie voor de hand beide te combineren. 
 
Samenstelling van de werkgroep: 
ir. N.G. Ketting (voorzitter) 
ing. M. Pijnenburg 
ir. N. Verdoes 
 
Secretaris van de werkgroep: 
ir. F.D. Dotinga 
 



 

 

BIJLAGE 4 

Lijst van inspraakreacties en adviezen 

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

1.  20050823 V.O.F. Camping de Keite Markelo 20050915 
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