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1. OORDEEL OVER HET MER 
De heren L.W. Damsteegt, A.H. Hebinck, P. Schut en R. Schepers willen op 
hun land aan de Laarstraat te Etten twee varkensstallen voor in totaal 6.000 
vleesvarkens realiseren. Voor het voornemen is een milieuvergunning op 
grond van de Wet milieubeheer noodzakelijk. De gemeente Oude IJsselstreek 
is het bevoegde gezag voor deze vergunning. Voor deze vergunningverlening 
wordt de procedure van de milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen.  
 
De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER aan-
wezig is. Het MER geeft informatie over de belangrijkste milieuparameters 
voor dit initiatief: geur, ammoniak en fijn stof. Voor deze en andere milieuas-
pecten zijn de effecten van de referentiesituatie, het voorkeursalternatief 
(VKA) en meest milieuvriendelijke alternatief (MMA) overzichtelijk in kaart 
gebracht. Daarmee is in het MER goede en bruikbare informatie beschikbaar 
gekomen om het milieubelang een volwaardige plaats te kunnen geven in de 
besluitvorming. 
Het MER bevat alle relevante informatie, ziet er goed verzorgd uit en is ge-
structureerd opgezet. De informatie is logisch geordend en voorzien van het 
noodzakelijke kaartmateriaal.  
 
Een kanttekening die de Commissie wil plaatsen is dat de keuze om in het 
MER alleen een VKA en een MMA uit te werken de initiatiefnemers de moge-
lijkheid ontneemt om bij de uiteindelijke besluitvorming te kiezen voor andere 
systemen en alternatieven. De uitwerking van meer varianten en alternatieven 
had voor de hand gelegen, om, ook met het oog op de beleving van de omwo-
nenden bij dit initiatief en de binnengekomen inspraakreacties, meer keuze-
mogelijkheden te hebben met betrekking tot de uiteindelijke realisatie van het 
voornemen. 
 
In de volgende paragraaf worden nog enkele aanbevelingen ten aanzien van 
de besluitvorming gegeven. De aanbevelingen hebben betrekking op geurhin-
der, luchtkwaliteit en de ziekenboeg. Al deze opmerkingen zijn echter van be-
perkt belang. Aanpassing van het MER op deze punten zal niet tot wezenlijk 
andere uitkomsten in het MER leiden. Vandaar dat de Commissie deze pun-
ten niet als essentiële tekortkomingen heeft aangemerkt.  
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2. AANBEVELINGEN TEN AANZIEN VAN VERDERE BESLUITVORMING 

2.1 Luchtkwaliteit 

Sinds de oplevering van het MER is de regelgeving ten aanzien van luchtkwa-
liteit aangepast. In plaats van het Besluit luchtkwaliteit 2005 zijn de lucht-
kwaliteitseisen nu opgenomen in de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen). 
Aangezien er voor de voor dit initiatief relevante stoffen geen veranderingen 
zijn aan de normen voor luchtkwaliteit en de wijze van toetsing wordt met het 
door de initiatiefnemer uitgevoerde onderzoek aangetoond dat het nieuwe ini-
tiatief ook voldoet aan de eisen uit de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen).  

■ De Commissie wijst het bevoegd gezag op de recente aanpassing van het toet-
singskader voor luchtkwaliteit door het van kracht worden van de Wet milieubeheer 
(luchtkwaliteitseisen).  
 

2.2 Geurhinder 

In het geuronderzoek wordt gesteld dat een boerderijcamping volgens de Wet 
geurhinder en veehouderij (Wgv) geen geurgevoelig object is1. Uit de Wgv blijkt 
dat een tent of caravan geen geurgevoelig object is, maar dat wil nog niet zeg-
gen dat (onderdelen van) een boerderijcamping dat niet zijn. Bijvoorbeeld een 
verzamelgebouw, dat wel degelijk op een boerderijcamping aanwezig kan zijn, 
kan, afhankelijk van het gebruik, een geurgevoelig object zijn.  

Uit de geurberekeningen in het MER leidt de Commissie af dat de aanwezige 
boerderijcamping gezien hun afstand tot het initiatief niet blootgesteld worden 
geurbelasting boven de daarvoor geldende normen. Daar komt bij dat, aange-
zien de boerderijcamping onderdeel uitmaakt van een veehouderij, hiervoor 
een afstandseis van minimaal 50 meter geldt2, waaraan bij dit initiatief wordt 
voldaan.   

2.3 Ziekenboeg 

De bij het MER gevoegde tekeningen laten zien dat bovenop de 6.000 vlees-
varkensplaatsen ruimte is voor 120 zieke dieren. De uitvoering van de zieken-
boeg is echter volkomen gelijk aan de “normale” stallen. Dat terwijl een zie-
kenboeg de mogelijkheid moeten hebben om de zieke dieren individueel te 
huisvesten, te voeren en drinken te geven.  

■ De Commissie adviseert het bevoegd gezag om duidelijke eisen te stellen aan de 
inrichting en het gebruik van de ziekenboeg, zodanig dat deze ruimte gebruikt gaat 
worden als een volwaardige ziekenboeg. 

                                                

1  Zie pagina 32 van het MER. De inspraakreacties 3, 6 en 7 gaan mede in op de boerderijcamping en geurhinder. 
2    Gebaseerd op artikel 3 lid 2 Wgv. 



 

 

 

 

BIJLAGE 1: Projectgegevens 

Initiatiefnemer: Varkensgroep Gendringen (L.W. Damsteegt, A.H. Hebinck, 
P. Schut en R. Schepers) 
 
Bevoegd gezag: College van burgemeester en wethouders gemeente Oude 
IJsselstreek 
 
Besluit: vergunningverlening Wet milieubeheer 
 
Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: C14.0 
 
Activiteit: realisatie van een varkenshouderij 
 
Betrokken documenten:  
De Commissie heeft kennis genomen van de inspraakreacties, die zij van het 
bevoegd gezag heeft ontvangen. Dit advies verwijst naar een reactie als die 
nieuwe inzichten naar voren brengt over specifieke lokale milieuomstandighe-
den of te onderzoeken alternatieven.  
 
Procedurele gegevens: 
aankondiging start procedure in De Gelderse Post: 26 juli 2006 
aanvraag richtlijnenadvies: 19 juli 2006 
ter inzage legging startnotitie: 27 juli 2006 t/m 6 september 2006  
richtlijnenadvies uitgebracht: 27 september 2006  
richtlijnen vastgesteld: 24 oktober 2006   
 
kennisgeving MER in De Gelderse Post: 14 november 2007   
aanvraag toetsingsadvies: 12 november 2007 
ter inzage legging MER: 15 november 2007 t/m 26 december 2007  
toetsingsadvies uitgebracht: 30 januari 2008    
 
Werkwijze Commissie bij toetsing: 
Tijdens de toetsing inventariseert de Commissie eerst of er tekortkomingen 
zijn in het voldoen aan de (vooraf) gestelde eisen. Vervolgens beoordeelt de 
Commissie de ernst van de eventuele tekortkomingen. Daarbij staat de vraag 
centraal of de benodigde informatie aanwezig is om het milieubelang een vol-
waardige plaats te geven bij de besluitvorming. Is dat naar haar mening niet 
het geval dan signaleert de Commissie dat er sprake is van een zogenoemde 
‘essentiële tekortkoming’. De Commissie adviseert dan dat die informatie 
alsnog beschikbaar komt, alvorens het besluit wordt genomen. Overige te-
kortkomingen in het MER worden in het toetsingsadvies opgenomen, voor 
zover ze kunnen worden verwerkt tot duidelijke aanbevelingen voor het be-
voegde gezag. Deze werkwijze impliceert dat de Commissie zich in het advies 
tot hoofdzaken beperkt en niet ingaat op onjuistheden of onvolkomenheden 
van ondergeschikt belang. 
 



 

 

 
 
 
 
Samenstelling van de werkgroep: 
Per project stelt de Commissie een werkgroep samen. De werkgroepsamen-
stelling bij het onderhavige project is als volgt: 
 
ing. H.J.M. Hendriks 
ir. N.G. Ketting (voorzitter) 
ing. M. Pijnenburg 
drs. R.C.G. Warmenhoven (werkgroepsecretaris) 
 
 



 

 

 

 

BIJLAGE 2: Lijst van inspraakreacties en adviezen 

 
1. I.J.L. Bosman, G. Bosman-Visscher en loonbedrijf Bosman BV, Vethuizen 
2. M. Bongers, M. Bosman, H. Visscher, Vethuizen en Etten 
3. J.G.M. Bongers, M.W.G. Bongers-Braam, M.H.M. Bongers, Vethuizen 
4. R. Kock en M. Kock-Tangelder, Etten 
5. Stichting Leven met de Aarde, Etten 
6. B. Weyers, Vethuizen 
7. Milieu-adviesbureau Het Groene Schild namens 53 belanghebbenden 
8. Comité Dorpsbelangen Etten, Etten 
9. R. Becking, Etten 
 
verslag hoorzitting 
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