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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 de Varkenshouderij De Bresser te Hees-
wijk-Dinther. 
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. 
Varkenshouderij De Bresser  
te Heeswijk-Dinther 
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1. INLEIDING 
De heer De Bresser is van plan zijn onlangs verkregen varkenshouderij aan 
de Oude Beemdseweg 2 te Heeswijk-Dinter uit te breiden naar 6.800 vlees-
varkens1. Daartoe zullen de twee bestaande zeugenstallen worden gesloopt. 
De twee bestaande vleesvarkensstallen zullen worden geïntegreerd in het 
nieuwe plan, waarbij alle stallen worden voorzien van emissiearme systemen. 
Hiervoor wordt bij het bevoegd gezag, de gemeente Bernheze, een vergunning 
in het kader van de Wet milieubeheer (Wm) aangevraagd. Voor de besluitvor-
ming over de aanvraag van deze vergunning wordt de procedure van milieuef-
fectrapportage (m.e.r.) doorlopen.  
 
Bij brief van 2 augustus 20062 heeft het college van burgemeester en wethou-
ders van de gemeente Bernheze de Commissie voor de m.e.r. in de gelegen-
heid gesteld om advies uit te brengen over de richtlijnen voor het MER. De 
m.e.r.-procedure ging van start met de openbare kennisgeving van de Start-
notitie in “De Bernhezer” op 4 augustus 20063.  
 
Dit advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie voor de m.e.r.4 
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. De Commissie is 
op 12 september 2006 op locatiebezoek geweest. Er zijn geen inspraakreacties 
ingezonden.  
 
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: 
 een uitwerking van de toekomstige ammoniakemissie van het gehele be-

drijf en de ammoniakdepositie in de nabijgelegen verzuringsgevoelige ge-
bieden5 in relatie tot de achtergronddepositie en de kritische depositie-
waarde van de natuur in die gebieden; 

 een kwantitatieve omschrijving van individuele en cumulatieve geurhinder 
vanuit de stallen in termen van mestvarkeneenheden (mve) volgens de 
voor de veehouderij gebruikelijke systematiek van de afstandsgrafiek; 

 een beschrijving van de verandering in stofemissie. Toets, voor zover mo-
gelijk, de concentraties aan de normen uit het Besluit luchtkwaliteit 2005 

                                                

1   In de startnotitie wordt gemeld dat het initiatief 7.200 vleesvarkens betreft, maar in latere aanvullende 
informatie is dit aantal naar beneden toe bijgesteld. 

2 Zie bijlage 1. 
3 Zie bijlage 2. 
4 De samenstelling hiervan is gegeven in bijlage 3. 
5  Onder verzuringsgevoelige gebieden worden alle in de nabijheid van de locatie gelegen gebieden verstaan die 

door verzuring aangetast kunnen worden. Hieronder vallen dus mede de kwetsbare gebieden zoals die 
gedefinieerd zijn in de Wet ammoniak en veehouderij (Wav). 
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en beschrijf de maatregelen die mogelijk zijn om de stofemissies te redu-
ceren;  

 een meest milieuvriendelijk alternatief waarin het voornemen kan worden 
gerealiseerd met de minst negatieve milieueffecten;  

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

 voldoende onderbouwend kaartmateriaal, voorzien van duidelijke schaal 
en legenda. 

3. ACHTERGRONDEN 

3.1 Probleemstelling en doel 

De aanleiding en motivering voor het voornemen staan beschreven in hoofd-
stuk 2 en 3 van de Startnotitie. Dit kan overgenomen worden in het MER. De 
Commissie vraagt om de nieuwbouw en in het bijzonder het gewenste aantal 
dieren nader te onderbouwen.  
 
Historie 
Voor de locatie Oude Beemdseweg 2 is op 20 juli 1995 een milieuvergunning 
aanwezig voor een varkenshouderij met ca. 200 zeugen en 1100 vleesvarkens. 
De heer De Bresser heeft het bestaande bedrijf met bijbehorende milieuver-
gunning onlangs overgenomen. Naast de overgenomen varkenshouderij op de 
Oude Beemdseweg heeft de familie De Bresser in Boxtel op de Vennekens 1 
een varkenshouderij. 

3.2 Wet- en regelgeving 

In hoofdstuk 4 van de Startnotitie wordt uitgebreid informatie gegeven over 
het bestaande wettelijke en beleidskader in het kader van ruimtelijke orde-
ning en overige wet- en regelgeving. Dit kader kan volgens de Commissie met 
toevoeging van het Besluit luchtkwaliteit 2005 worden overgenomen in het 
MER. Tevens adviseert de Commissie rekening te houden met en/of in te spe-
len op het wetsvoorstel ‘Wet geurhinder en veehouderij’6. Daarbij doelt de 
Commissie met name op de berekeningssystematiek op basis van een ver-
spreidingsmodel.  

IPPC 
In hoofdstuk 3 wordt de IPPC-richtlijn7 benoemd. De Commissie adviseert om 
de voor dit initiatief de omgevingstoetsen (voor o.a. geur, ammoniak, stof en 
geluid) voor de IPPC-richtlijn te combineren met de onderzoeken die in het 
kader van het MER worden uitgevoerd. Hierbij dient eveneens het scenario te 
worden uitgewerkt indien besluitvorming in het kader van de Wet milieube-
heer plaatsvindt na oktober 2007. 

                                                

6    Op vrijdag 10 februari 2006 heeft de Staatssecretaris van Milieu het Wetsvoorstel geurhinder en veehouderij 
aan de Tweede Kamer gezonden. Dit wetsvoorstel is inmiddels door de Tweede Kamer en door de Eerste Kamer 
goedgekeurd en zal per 1 januari 2006 van kracht worden. Deze Wet gaat de Richtlijn Veehouderij en 
Stankhinder 1996 en de Brochure Veehouderij en Hinderwet 1985 inclusief het rapport nr. 46 uit de 
Publicatiereeks Lucht en de Wet stankemissie veehouderijen vervangen. 

7  Richtlijn nr. 96/61/EG van 24 september 1996 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van 
verontreiniging (PbEG L257). 
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4. VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN ALTERNATIEVEN 
In de Startnotitie wordt in hoofdstukken 2 en 3 een beschrijving gegeven van 
het op te richten bedrijf. Tijdens het locatiebezoek is het initiatief nog nader 
toegelicht. 
 

4.1 Beschrijving van de voorgenomen activiteit 

De Commissie vraagt om in het MER een eenduidige beschrijving van de acti-
viteit op te nemen: 
 beschrijf het aantal te realiseren dierplaatsen in relatie tot het aantal te 

houden dieren in de bestaande en nieuwe stallen; 
 beschrijf per diercategorie de uitvoering van de inrichting inclusief be-

schikbare oppervlaktes en leefoppervlaktenormen rekening houdend met 
de vigerende welzijnswetgeving en rekening houdend met het gekozen 
voersysteem;  

 beschrijf in het MER de plaatsing en dimensionering van het luchtafzuig- 
en luchtwassysteem in relatie tot de voorgenomen omvang van het bedrijf. 
Geef de milieuvoor- en -nadelen van het toe te passen systeem; 

 beschrijf de speciale opslagvoorzieningen van het zuur ten behoeve van de 
chemische luchtwassers en de opslag en verwerking van het spuiwater (de 
wijze van verwerking/afvoer en de hoeveelheid water); 

 beschrijf in het MER welke wijze van voedering wordt toegepast en welke 
invloed de voedermethode heeft op de geurhinder. Bij het gebruik van 
brijvoeder is het van belang om in het MER goed inzichtelijk te maken hoe 
het brijvoeder aangevoerd, opgeslagen en verwerkt zal worden en welke 
(technische of managements-) maatregelen hierbij getroffen worden om zo 
min mogelijk stankoverlast te veroorzaken; 

 maak gebruik van een duidelijke tekening van de stallen, inrichting en 
installaties, voorzien van relevante maatvoeringen, details en legenda; 

 geef in het MER nader inzicht in de gewenste bouwfasering. 
 
De Commissie acht het vanwege de nabijheid van een bosgebied en de hoge 
achtergrondconcentratie in dit gebied raadzaam om ten behoeve van de on-
derbouwing van de huidige locatiekeuze in het MER weer te geven welke mo-
gelijkheden en milieuconsequenties er verbonden zijn aan de realisatie van 
het initiatief op de Vennekens 1 te Boxtel. 
 
 

4.2 De referentiesituatie 

De Commissie adviseert de milieuvergunning voor de bestaande varkenshou-
derij (ca. 200 zeugen en 1100 vleesvarkens gehuisvest in traditionele stallen) 
als basis te gebruiken voor de beschrijving van de referentiesituatie. In de 
referentiesituatie moeten de bekende autonome ontwikkelingen worden mee-
genomen. Dat wil zeggen dat tevens rekening dient te worden gehouden met 
de bedrijfsvoering na 30 oktober 2007, waarbij wordt voldaan aan de IPPC-
regelgeving8. 

                                                

8  Gezien het feit dat het bedrijf is gelegen binnen de 250 meter zone van kwetsbare gebieden in het kader van de 
Wet ammoniakemissie veehouderijen (Wav) is het zogenaamde gecorrigeerde emissieplafond op basis van de 
gegevens op bijlage 2 van de Regeling ammoniak en veehouderij bepalend voor de referentiesituatie. 
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4.3  Meest milieuvriendelijk alternatief (MMA) 

Het Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA) is, zoals aangegeven in het Be-
sluit milieueffectrapportage, een verplicht alternatief. In het MMA wordt op 
realistische wijze al het mogelijke gedaan om het initiatief zo milieuvriendelijk 
mogelijk te kunnen realiseren. De Commissie adviseert om binnen de gewens-
te uitbreiding een MMA samen te stellen. Hierbij kunnen de volgende moge-
lijkheden worden onderzocht:  
 toepassing van een meerfase-luchtwasser of combinatieluchtwasser waar-

in zowel ammoniak, geur als fijn stof met een hoog rendement kunnen 
worden verwijderd; 

 zodanige plaatsing van emissiepunten dat de geurhinder zo laag mogelijk 
is. 

 
De Commissie adviseert om het MMA duidelijk te omschrijven en keuzes die 
hebben geleid tot het MMA in het MER te onderbouwen. 

5. MILIEUGEVOLGEN 

5.1 Ammoniakemissies en - deposities 

In het MER moet aangegeven worden waar de voor verzuring gevoelige gebie-
den liggen, wat de afstand tot het bedrijf is en of hier sprake is van nadelige 
gevolgen van het voornemen. Geef deze gebieden op duidelijk kaartmateriaal 
aan. 
Beschrijf in het MER: 
 de achtergronddepositie van de omliggende natuurgebieden; 
 de huidige en toekomstige ammoniakemissie van het gehele bedrijf; 
 de kritische depositiewaarden voor de beoogde natuurdoeltypen in de na-

tuurgebieden; 
 en de resulterende depositie van ammoniak op de gebieden.  
 
De Commissie hecht grote waarde aan bovenstaand onderzoek vanwege de 
relatief hoge achtergronddepositie in het gebied en de korte afstand van het 
initiatief tot het dichtstbijzijnde kwetsbare natuurgebied. 

5.2 Geurhinder 

In de Startnotitie is een berekening van de geurhinder van het initiatief opge-
nomen volgens de gebruikelijke mve-systematiek. Geef in het MER een verge-
lijking tussen berekende gewenste afstanden en werkelijke afstanden. Geef 
daarnaast bij de geurbeoordeling de gevoelige objecten aan en vermeld onder 
welke categorie deze objecten vallen. Breng deze gegevens ook in beeld in de 
plattegrond van de omgeving van de inrichting. 
 
De Commissie adviseert om voor de bepaling van de geurhinder gebruik te 
maken gebruik van een verspreidingsmodel. De Commissie baseert het ge-
bruik van een verspreidingsmodel op het grote aantal te realiseren mve. Te-
vens wordt met het toepassen van een verspreidingsmodel reeds op de nieuwe 
Wet geurhinder en veehouderij geanticipeerd.   
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Cumulatie geurhinder 
Beschrijf in het MER: 
 de huidige cumulatieve geurhinder op leefniveau in termen van mestvar-

keneenheden (mve) en stankcirkels. Toets de geurhinder ook aan de nor-
men, zoals vermeld in het rapportnr. 46 uit de publicatiereeks Lucht9; 

 de in de toekomst te verwachten bijdrage van het bedrijf aan de geurhin-
der voor gevoelige objecten10 en gebieden in het studiegebied, zoals de na-
bijgelegen minicamping en andere niet-veehouderijen. En inzicht in het 
aantal geurgehinderden voor alle beschreven alternatieven, op basis van 
de geurcirkels volgend uit het wetsvoorstel Wet geurhinder en veehouderij. 
Toetsing dient gebaseerd te zijn op artikel 3 uit het wetsvoorstel;  

 de piekmomenten en –niveaus van geurhinder die per etmaal kunnen op-
treden.  

 

5.3 Fijn stof 

Beschrijf in het MER op kwantitatieve wijze: 
 de achtergrondconcentratie in de directe omgeving van het bedrijf11; 
 de grootte en verandering van de stofemissies door het initiatief; 
 de bijdrage van de stofemissies aan de fijn stof (PM10) concentraties in 

de lucht in de omgeving van het bedrijf; 
 en de maatregelen om de stofemissies te reduceren. 

 
Toets de luchtconcentraties die optreden door het voornemen en de resp. al-
ternatieven daarvoor aan de normen uit het Besluit luchtkwaliteit 2005. Be-
schrijf daartoe:  

 de ligging en grootte (in ha) van eventuele overschrijdingsgebieden; 
 de hoogste concentraties binnen de overschrijdingsgebieden;  
 de hoeveelheid woningen en andere gevoelige bestemmingen gelegen 

binnen de verschillende overschrijdingsgebieden; 
 de mate van overschrijding van grenswaarden ter hoogte van wonin-

gen en andere gevoelige bestemmingen.  
 
Een modelberekening is nodig voor de toetsing aan de eisen van het Blk 2005. 
Aannemelijk moet worden gemaakt dat het project realiseerbaar is binnen de 
eisen van het Blk 2005. 
 

5.4 Overige aspecten 

Geluid en verkeer 
Beschrijf de geluidsemissies voor de dag-, avond- en nachtperiode, zowel voor 
een representatieve bedrijfssituatie als bij incidentele bedrijfssituaties zoals 
bijvoorbeeld het laden of lossen van varkens, het uitrijden van mest of het 

                                                

9  Indien de Wet geurhinder en veehouderij in werking is getreden voordat het MER is ingediend, kan de 
berekening op basis van rapportnr. 46 uit de publicatiereeks Lucht achterwege blijven.  

10  Tijdens het locatiebezoek is gebleken dat er onduidelijkheid bestond over de status van enkele naburige 
objecten. Het MER dient duidelijkheid te geven over de status van naburige objecten en de mate van 
(cumulatieve) geurhinder op deze objecten. 

11  De Commissie adviseert om hierbij geen gebruik te maken van gegevens van wel of niet nabijgelegen 
meetstations voor fijn stof, maar adviseert om gebruik te maken van de berekende achtergrondconcentratie-
kaarten van het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP). 
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optreden van (geluidrelevante) storingen, zoals het gebruik van de nood-
stroomaggregaat.  
Beschrijf in het MER welke transporten worden verwacht. Maak daarin on-
derscheid in de reguliere bedrijfsvoering, maar benoem ook de transportbewe-
gingen tijdens piekmomenten door bijvoorbeeld seizoensdrukte. Beschrijf in 
het MER naast de geluidsemissies van de inrichting ook de hinder als gevolg 
van de hierboven genoemde transportbewegingen. 
 
Energie 
Geef in het MER de energiehuishouding voor het voorkeursalternatief en het 
MMA 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.  
 
Waterverbruik 
Geef in het MER aan of en hoe en waar het spuiwater wordt bewerkt, opgesla-
gen en afgevoerd. Geef in het MER kwantitatief het totale waterverbruik en 
geef aan hoeveel (reinigings)water wordt afgevoerd.  
 
Landschappelijke inpassing 
Geef aan hoe de inrichting landschappelijk wordt ingepast. Geadviseerd wordt 
in het MER een visualisatie van het toekomstige bedrijf op te nemen. 
 
Flora en Fauna  
Geef in het MER aan of het initiatief op deze locatie moet worden getoetst aan 
Flora- en Faunawet. 
 
Streekplan 
Geef in het MER aan welke consequenties het vigerend streekplan heeft op 
het initiatief. Ga daarbij in ieder geval specifiek in op situering van het initia-
tief in een struweelvogelgebied en in een ‘aandachtsgebied voor landschap’. 
 

5.5 Vergelijking van alternatieven 

De milieueffecten van de voorgenomen activiteit (mogelijk in meerdere alter-
natieven) en het Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA) moeten onderling 
en met de referentiesituatie worden vergeleken. Doel van de vergelijking is 
inzicht te geven in de mate waarin, dan wel de essentiële punten waarop, de 
positieve en negatieve effecten van de voorgenomen activiteit en de alternatie-
ven verschillen. Vergelijking moet bij voorkeur op grond van kwantitatieve 
informatie plaatsvinden. Bij de vergelijking moeten de grens- en streefwaar-
den van het milieubeleid worden betrokken. 
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6. OVERIGE PUNTEN 
Voor de onderdelen ‘leemten in milieu-informatie’ en ‘samenvatting van het 
MER’ heeft de Commissie geen aanbevelingen naast de wettelijke voorschrif-
ten.  
 
Kaartmateriaal 
Neem in het MER helder kaartmateriaal op met daarop de ligging van het be-
drijf ten opzichte van bebouwing en natuurgebieden. Voorzie kaartmateriaal 
met een duidelijke legenda en schaal. 
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Projectgegevens 

Initiatiefnemer: J. De Bresser 
 
Bevoegd gezag: College van burgemeester en wethouders gemeente Bernheze 
 
Besluit: vergunningverlening Wet milieubeheer 
 
Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: C14.0 
 
Activiteit: uitbreiding van een bestaande varkenshouderij 
 
Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotitie: 4 augustus 2006 
richtlijnenadvies uitgebracht: 6 oktober 2006 
 
Bijzonderheden:  
De heer De Bresser is van plan zijn onlangs verkregen varkenshouderij aan 
de Oude Beemdseweg 2 te Heeswijk-Dinter uit te breiden naar 6.800 vlees-
varkens. Daartoe zullen de twee bestaande zeugenstallen worden gesloopt. De 
twee bestaande vleesvarkensstallen zullen worden geïntegreerd in het nieuwe 
plan. Hiervoor wordt bij het bevoegd gezag, de gemeente Bernheze, een ver-
gunning in het kader van de Wet milieubeheer (Wm) aangevraagd. Voor de 
besluitvorming over de aanvraag van deze vergunning wordt de procedure van 
milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen. 
De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het 
MER: 
 een uitwerking van de toekomstige ammoniakemissie van het gehele be-

drijf en de ammoniakdepositie in de nabijgelegen verzuringsgevoelige ge-
bieden in relatie tot de achtergronddepositie en de kritische depositie-
waarde van de natuur in die gebieden; 

 een kwantitatieve omschrijving van individuele en cumulatieve geurhinder 
vanuit de stallen in termen van mestvarkeneenheden (mve) volgens de 
voor de veehouderij gebruikelijke systematiek van de afstandsgrafiek; 

 een beschrijving van de verandering in stofemissie. Toets, voor zover mo-
gelijk, de concentraties aan de normen uit het Besluit luchtkwaliteit 2005 
en beschrijf de maatregelen die mogelijk zijn om de stofemissies te redu-
ceren;  

 een meest milieuvriendelijk alternatief waarin het voornemen kan worden 
gerealiseerd met de minst negatieve milieueffecten;  

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

 voldoende onderbouwend kaartmateriaal, voorzien van duidelijke schaal 
en legenda. 

 
Samenstelling van de werkgroep: 
Ing. H.J.M. Hendriks 
Ir. N.G. Ketting (voorzitter) 
C. Spapens 
 
Secretaris van de werkgroep: 
Drs. R.C.G. Warmenhoven 



 

 



 

 

 

Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport 
Varkenshouderij De Bresser te Heeswijk-Dinther 

De heer De Bresser is van plan zijn onlangs verkregen 
varkenshouderij aan de Oude Beemdseweg 2 te Heeswijk-Dinter 
uit te breiden naar 6.800 vleesvarkens. Daartoe zullen de twee 
bestaande zeugenstallen worden gesloopt. De twee bestaande 
vleesvarkensstallen zullen worden geïntegreerd in het nieuwe plan, 
waarbij alle stallen worden voorzien van emissiearme systemen. 
Hiervoor wordt bij het bevoegd gezag, de gemeente Bernheze, een 
vergunning in het kader van de Wet milieubeheer (Wm) 
aangevraagd. Voor de besluitvorming over de aanvraag van deze 
vergunning wordt de procedure van milieueffectrapportage (m.e.r.) 
doorlopen. 
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