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Geachte raad, 
 
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 Vleesvarkensbedrijf Landschot te Westel-
beers, gemeente Oirschot. 
Overeenkomstig artikel 7.14 van de Wet milieubeheer (Wm) bied ik u hierbij het advies 
van de Commissie aan. 
 
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. 
Vleesvarkensbedrijf Landschot te Westel-
beers, gemeente Oirschot 
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1. INLEIDING 
 
Landschot B.V. wil haar vleesvarkenshouderij (1.040 vleesvarkens met tradi-
tionele huisvesting) aan de Straatsedijk 2b te Westelbeers uitbreiden. In de 
nieuwe bedrijfsopzet worden de bestaande vleesvarkensstallen en landbouw-
loods afgebroken en wordt een nieuwe stal gebouwd met een capaciteit van 
8.568 dierplaatsen voor vleesvarkens. Hiervoor is een revisievergunning inge-
volge de Wet milieubeheer (Wm) nodig. Voor de besluitvorming over de aan-
vraag van deze revisievergunning wordt de procedure van milieueffectrappor-
tage (m.e.r.) doorlopen.  
 
Bij brief van 23 augustus 20051 heeft het college van B&W van de gemeente 
Oirschot de Commissie voor de m.e.r. in de gelegenheid gesteld om advies uit 
te brengen over de richtlijnen voor het MER. De m.e.r.-procedure ging van 
start met de kennisgeving van de startnotitie in het ‘Oirschot’s Weekjournaal’ 
van 30 augustus 20052.  
 
Dit advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie voor de m.e.r.3 
De werkgroep treedt op namens de Commissie voor de m.e.r. en wordt verder 
in dit advies ‘de Commissie’ genoemd. Het doel van het advies is om aan te 
geven welke informatie het MER moet bevatten om het mogelijk te maken het 
milieubelang volwaardig in de besluitvorming mee te wegen. Bij haar advise-
ring heeft de Commissie de inspraakreacties betrokken die zij van de gemeen-
te Oirschot heeft ontvangen4. 
 
De Commissie bouwt in haar advies voort op de startnotitie. Dat wil zeggen 
dat dit advies in combinatie met de startnotitie moet worden gelezen.  

2. HOOFDPUNTEN VOOR HET MER 
De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het 
MER. Dat wil zeggen dat het MER onvoldoende basis biedt voor het meewegen 
van het milieubelang in de besluitvorming, als de volgende informatie ont-
breekt: 
 de toekomstige emissie van ammoniak van het bedrijf en de depositie van 

ammoniak op de nabijgelegen voor verzuring gevoelige gebieden, in relatie 
tot de achtergronddepositie van ammoniak en de kritische depositiewaar-
den van de natuurgebieden. Ga specifiek in op de verwachte effecten op 
de Habitatrichtlijngebieden Landschotse Heide en de Groote Beerze.  

 de huidige cumulatieve geurhinder op leefniveau in termen van mestvar-
keneenheden (mve) en stankcirkels en de bijdrage van het bedrijf aan de 
toekomstige cumulatieve geurhinder voor gevoelige objecten en gebieden 
in het studiegebied, als ook het aantal geurgehinderden;  

 een beschrijving van het meest milieuvriendelijk alternatief, gericht op 
reductie van de stankemissies en geurhinder, het beperken van de am-

                                                

1 Zie bijlage 1. 
2 Zie bijlage 2. 
3 De samenstelling hiervan is gegeven in bijlage 3. 
4  Zie bijlage 4 voor een lijst van de inspraakreacties. 
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moniakemissies en -depositie op kwetsbare natuurgebieden, en het be-
perken van de emissies van fijn stof; 

 een zelfstandig leesbare samenvatting, die duidelijk is voor burgers en 
geschikt is voor de bestuurlijke besluitvorming. 

3. ACHTERGRONDEN 

3.1 Probleemstelling en doel 

De aanleiding en motivatie voor het voornemen staan voldoende helder be-
schreven in hoofdstuk 2 van de startnotitie. Dit kan overgenomen worden in 
het MER.  
 
Locatiekeuze 
Het bedrijf is gelegen in een gebied dat in het kader van het reconstructieplan 
is aangewezen als verwevingsgebied. Uitbreiding van een bestaand bedrijf in 
een verwevingsgebied is mogelijk voor zover er sprake is van een ‘duurzame 
locatie’. De Commissie adviseert in het MER  de voordelen en milieuknelpun-
ten van de gekozen locatie aan te geven, mede in relatie tot de omvang van 
het voornemen. Ga specifiek in op een mogelijke negatieve invloed die uitbrei-
ding van de intensieve veehouderij ter plekke kan hebben op de aanwezige 
natuur, de landschappelijke, cultuurhistorische en aardkundige waarden, en 
de geurhinder5.  

3.2 Beleidskader  

De startnotitie geeft al veel informatie over het beleidskader en de te volgen 
procedure om het initiatief te realiseren. De Commissie heeft onderstaande 
aanvullingen: 
 De Europese Vogel- en Habitatrichtlijn is per 1 oktober 2005 geïmplemen-

teerd in de Nederlandse wetgeving via de Natuurbeschermingswet. Actua-
liseer deze verandering in het MER. 

 In de startnotitie wordt in relatie tot de IPPC richtlijn alléén ingegaan op 
ammoniakemissies. Geef in het MER ook aan wat de IPPC richtlijn bete-
kent in relatie tot de aspecten geur6, stof en geluid.  

 Ga ten aanzien van de fijn stofemissies in op de randvoorwaarden voor het 
initiatief van het Besluit luchtkwaliteit 2005. 

 Omdat de opslagcapaciteit en doorzet van brijvoer bepaalt welke instantie 
bevoegd gezag is voor de vergunningverlening, en gegevens hierover niet 
zijn te herleiden uit de startnotitie, dient hierover in het MER uitsluitsel 
gegeven te worden. Dit kan met een berekening waaruit blijkt welke hoe-
veelheden natte en droge bijproducten op jaarbasis worden gevoerd7. 

                                                

5  Zie in dit verband de inspraakreacties van de Brabantse Milieufederatie, de Werkgroep Natuur en Landschap 
Oost-, West- en Middelbeers e.o. en A.R.L. de Vries & L.M. van der Werf (inspraakreacties nr… , nr… 
respectievelijk .., bijlage 4).    

6  Zie in dit verband de inspraakreactie van de Brabantse Milieufederatie (inspraakreactie nr..., bijlage 4).   
7  Bij een opslagcapaciteit van meer dan 1000 m3 brijvoer of een jaarlijkse doorzet van meer dan 15.000 ton is de 

Provincie in plaats van de gemeente bevoegd gezag. 
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4. VOORGENOMEN ACTIVITEIT 

4.1 Algemeen 

De voorgenomen activiteit moet in het MER worden beschreven voor zover 
deze gevolgen heeft voor het milieu. Een situatieschets van het plangebied en 
een breder studiegebied, waarin bebouwing en ecologisch gevoelige gebieden 
opgenomen zijn, moet onderdeel vormen van de beschrijving.  
 
Hoewel geen verplicht onderdeel voor het MER, adviseert de Commissie in-
zicht te geven in de investerings- en exploitatiekosten van de verschillende 
alternatieven. 

4.2 Stallen 

Het MER dient plattegronden te presenteren van de stallen met daarin aange-
geven de geïmplementeerde code uit de Regeling Ammoniak en Veehouderij 
(RAV). Inzichtelijk moet worden gemaakt: 
 wat de totale afmetingen van de stallen zijn; 
 hoeveel varkens per afdeling of hok gehouden worden en wat de opper-

vlakte per dier is. 

4.3 Luchtafzuigsysteem en afvalwaterverwerking 

Het is belangrijk om de plaatsing en dimensionering van het luchtafzuig- en –
wassysteem in het MER te beschrijven in relatie tot de voorgenomen omvang 
van het bedrijf. Geef de milieuvoor- en -nadelen van het toe te passen sys-
teem. In het MER dient een beschouwing opgenomen te worden over de beste 
beschikbare technieken.  
Beschrijf de opslag van het zuur ten behoeve van de chemische luchtwassers 
en de opslag en verwerking van het spuiwater (de wijze van verwerking en de 
hoeveelheid water).  

4.4 Mestopslag, -verwerking en -bewerking 

Beschrijf de wijze en omvang van de mestopslag en de wijze van mestafzet. 
Indien op het bedrijf mestver- of -bewerking wordt toegepast, dient het MER 
hierop in te gaan. Hierbij moet beschreven worden: 
 wat de technische uitvoering van de installatie is; 
 de hoeveelheden te verwerken mest en hun herkomst; 
 de hoeveelheden toe te voegen stoffen, hun herkomst en de eventueel 

noodzakelijke voorbewerking; 
 de hoeveelheden restproducten van de verwerkte mest en hun bestem-

ming. 

4.5 Opslag van bijproducten 

In de startnotitie wordt een overzicht van mogelijke bijproducten gepresen-
teerd. Maak in het MER inzichtelijk welke bijproducten geurhinder kunnen 
veroorzaken. Het is van belang om in het MER goed inzichtelijk te maken hoe 
het brijvoeder aangevoerd, opgeslagen en verwerkt zal worden en welke (tech-
nische of managements-) maatregelen hierbij getroffen worden om zo min 
mogelijk stankoverlast te veroorzaken (zie ook paragraaf 3.2 van dit advies). 
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4.6 Aan- en afvoer 

Ga in op het aan- en afvoeren van varkens, van het droogvoer en van de natte 
bijproducten in termen van frequentie, tijdstippen en hoeveelheden.  

4.7 Landschappelijke inpassing 

Geef aan hoe de nieuwe inrichting landschappelijk wordt ingepast. Geadvi-
seerd wordt in het MER een visualisatie van het toekomstige bedrijf op te ne-
men. 

5. ALTERNATIEVEN 

5.1 Algemeen 

De startnotitie beschrijft het voorkeursalternatief. De toegevoegde waarde van 
dit MER is gelegen in het geven van inzicht in de milieuconsequenties van het 
voornemen ten opzichte van een meest milieuvriendelijk alternatief (mma) en 
een nulalternatief (als referentiesituatie). Uit deze vergelijking kunnen eventu-
eel nog extra te nemen maatregelen worden afgeleid. 

5.2 Referentiesituatie 

Als referentiesituatie dient in het MER de eerder vergunde bedrijfssituatie 
beschreven te worden voor zover deze momenteel gerealiseerd is. Dit betekent 
dat de niet gerealiseerde onderdelen van de huidige vergunning geen deel 
uitmaken van de referentiesituatie. 
 

5.3 Meest milieuvriendelijk alternatief 

Werk in het MER het meest milieuvriendelijke alternatief (mma) uit. Het mma 
moet uitgaan van de beste bestaande mogelijkheden en technieken ter be-
scherming en/of verbetering van het milieu, realistisch zijn en binnen de 
competentie van de initiatiefnemer liggen. Bij de ontwikkeling adviseert de 
Commissie om primair aandacht te besteden aan maximale reductie van de 
ammoniakuitstoot en van stank door: 
 het toepassen van een combinatie van een biologische wasser (voor met 

name stank) en een chemische wasser (voor met name ammoniak); 
 mogelijke aanpassing van de locatie van de (stank)emissiepunten; 
 het afzuigen van de lucht in de brijvoerkeuken en afvoer ervan via de 

luchtwassers.  
Geef daarnaast de mogelijkheden aan om de stofemissies te minimaliseren. 

6. MILIEUGEVOLGEN 

6.1 Ammoniakemissies en - deposities 

Beschrijf in het MER: 
 de te verwachten achtergronddepositie volgens de autonome ontwikkeling,  

evenals de door het bedrijf veroorzaakte ammoniakdepositie bij uitvoering 
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van de alternatieven. Gebruik voor de bepaling van de achtergronddeposi-
tie, naast de gegevens van de provincie Noord-Brabant, ook de gegevens 
van het RIVM; 

 in hoeverre nabijgelegen natuurgebieden nadelige of positieve gevolgen 
zullen ondervinden van het voornemen (verzuring, eutrofiëring) en of de 
effecten significant zijn. Refereer aan de kritische depositiewaarden voor 
de beoogde natuurdoeltypen. Ga specifiek in op de verwachte effecten op 
de Habitatrichtlijngebieden Landschotse Heide en de Groote Beerze. Ge-
bruik voor de beoordeling van de effecten het toetsingskader van de Na-
tuurbeschermingswet.   

6.2 Geurhinder 

Beschrijf in het MER: 
 de huidige cumulatieve geurhinder op leefniveau in termen van mestvar-

keneenheden (mve) en stankcirkels8; 
 de in de toekomst te verwachten bijdrage van het bedrijf aan de cumula-

tieve geurhinder voor gevoelige objecten en gebieden in het studiegebied, 
als ook het aantal geurgehinderden;  

 de piekmomenten en –niveaus van geurhinder die per etmaal zullen op-
treden; 

Maak voor de bepaling van de cumulatieve geurhinder gebruik van een ver-
spreidingsmodel9. Vergelijk de berekende percentielwaarden voor de alterna-
tieven onderling en toets ze aan de normen uit het vigerende geurbeleid.  

6.3 Overige aspecten 

Robuuste ecologische verbinding 
In het Reconstructieplan is het beekdal van de Groote Beerze aangemerkt als 
zoekgebied voor een robuuste ecologische verbindingszone. Geef aan op grond 
van welke kenmerken en waarden dit beekdal als zoekgebied is aangemerkt 
en in welke mate deze kenmerken en waarden worden beïnvloed door het 
voornemen.  
 
Aardkundige waarden 
Het nabij gelegen beekdal van de Groote Beerze en de Landschotse Heide zijn 
aangemerkt als aardkundig waardevolle gebieden. Geef aan in welke mate de 
aardkundige waarden van deze gebieden worden beïnvloed door het voorne-
men10.   
 
Cultuurhistorische waarden  
De Straatsedijk is aangemerkt als onderdeel van de historische groenstruc-
tuur. Geef aan in welke mate de kenmerken en waarden van de Straatsedijk 
worden beïnvloed door het voornemen11. 
Geluid 

                                                

8  Geef daarbij ook aan of er in het verleden klachten zijn geweest ten aanzien van geurhinder, als ook de aard van 
de klachten.  

9  De Commissie constateert dat in paragraaf 5.2 van de startnotitie andere aantallen m.v.e.worden genoemd dan 
in het aanvraagformulier. Geef in het MER de juiste aantallen weer. Geef in het MER aan welke 
geuromrekenfactoren voor de vleesvarkens de (cumulatieve) geurhinder is bepaald.  

10  Zie in dit verband ook de inspraakreactie van de Werkgroep Natuur en Landschap Oost-, West- en Middelbeers 
e.o. (inspraakreactie nr. .., bijlage 4). 

11  Geef bijvoorbeeld aan of aanwezige infrastructuur is afgestemd op de verkeersaantrekkende werking en de aard 
van de transportwagens.  
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Beschrijf de geluidsemissies voor de dag-, avond- en nachtperiode, zowel voor 
een representatieve bedrijfssituatie als bij incidentele bedrijfssituaties zoals 
storingen. Geef aan hoe vaak deze laatste zich voor kunnen doen. Geef aan in 
welke mate de geluidsemissies hinder kunnen veroorzaken, vooral waar de 
emissies boven de achtergrondniveaus (kunnen) uitkomen.  
 
Stof 
Geef aan hoe groot de stofemissies zijn en in welke mate deze zullen verande-
ren door het initiatief. Geef aan welke bijdrage de stofemissies leveren aan de 
fijn stof concentraties in de lucht in de omgeving van het bedrijf. Toets de 
luchtconcentraties aan de normen uit het Besluit luchtkwaliteit 2005. Be-
schrijf de maatregelen die mogelijk zijn om de stofemissies te reduceren. 
 
Energie 
Geef in het MER de energiehuishouding per alternatief in hoofdlijnen weer, 
bijvoorbeeld in de vorm van stroom- en gasverbruik per dier. 
 
Calamiteiten 
Geef zo goed mogelijk de kans op, en de aard van, calamiteiten en storingen 
die tot milieu- of dierenwelzijnsproblemen kunnen leiden. Beschrijf ook de te 
nemen maatregelen om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken.  

7. OVERIGE PUNTEN 
Voor de onderdelen ‘vergelijking van alternatieven’, ‘leemten in milieu-
informatie’ en ‘samenvatting van het MER’ heeft de Commissie geen aanbeve-
lingen naast de wettelijke voorschriften. 
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Projectgegevens 

Initiatiefnemer: Landschot B.V. 
 
Bevoegd gezag: Gemeente Oirschot 
 
Besluit: Revisievergunning ingevolge Wet Milieubeheer 
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Activiteit: Uitbreiding vleesvarkenshouderij 
 
Procedurele gegevens: 
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Bijzonderheden:  
De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het 
MER. Dat wil zeggen dat het MER onvoldoende basis biedt voor het meewegen 
van het milieubelang in de besluitvorming, als de volgende informatie ont-
breekt: 
 de toekomstige emissie van ammoniak van het bedrijf en de depositie van 

ammoniak op de nabijgelegen voor verzuring gevoelige gebieden, in relatie 
tot de achtergronddepositie van ammoniak en de kritische depositiewaar-
den van de natuurgebieden. Ga specifiek in op de verwachte effecten op 
de Habitatrichtlijngebieden Landschotse Heide en de Groote Beerze.  

 de huidige cumulatieve geurhinder op leefniveau in termen van mestvar-
keneenheden (mve) en stankcirkels en de bijdrage van het bedrijf aan de 
toekomstige cumulatieve geurhinder voor gevoelige objecten en gebieden 
in het studiegebied, als ook het aantal geurgehinderden;  

 een beschrijving van het meest milieuvriendelijk alternatief, gericht op 
reductie van de stankemissies en geurhinder, het beperken van de am-
moniakemissies en -depositie op kwetsbare natuurgebieden, en het be-
perken van de emissies van fijn stof; 

 een zelfstandig leesbare samenvatting, die duidelijk is voor burgers en 
geschikt is voor de bestuurlijke besluitvorming. 
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