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1. INLEIDING 
 
Dhr. P. Haenen is van plan een vleesvarkenbedrijf op te richten voor 15.744 
vleesvarkens. Dit nieuwe bedrijf zal gebouwd worden op een nieuwe locatie in 
het landbouwontwikkelingsgebied (LOG) aan de Kleefsedijk ongenummerd te 
Sevenum. Zijn huidige vleeskuikenbedrijf aan het Hoogbroek 24-26 te Seve-
num zal hij beëindigen. Mogelijk zal hij ook zijn vleesvarkenbedrijf aan ’t 
Rooth 69a te Maasbree beëindigen. Het oprichten van het nieuwe bedrijf en 
het afbouwen van de huidige bedrijven zullen gefaseerd plaatsvinden. Met 
deze plannen wil de initiatiefnemer de ontwikkelingsmogelijkheden van zijn 
bedrijf verbeteren en zich ervan verzekeren dat zijn bedrijf zal voldoen aan 
toekomstige eisen op het gebied van milieu, dierenwelzijn en hygiëne. 
 
Voor deze activiteit is een vergunning benodigd in het kader van de Wet mili-
eubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo). Ten be-
hoeve van de besluitvorming over deze vergunningen wordt de procedure van 
milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen. Bevoegd gezag zijn Gedeputeerde 
Staten van Limburg (coördinerend bevoegd gezag) en Waterschap Peel en 
Maasvallei. 
 
Bij brief van 8 augustus 2006 is 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 De Limburger (editie Noord Limburg) 
van 18 augustus 2006, ‘t Klökske (Sevenum) en het E3 Journaal (Venray) van 
17 augustus 20062. 
 
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 infor-
matie het MER moet bieden om het milieubelang volwaardig in de besluitvor-
ming mee te wegen. De Commissie bouwt in haar advies voort op de startnoti-
tie. Dat wil zeggen dat dit advies niet zelfstandig leesbaar is, maar in combi-
natie met de startnotitie moet worden gelezen. 
 
Via Gedeputeerde Staten van provincie Limburg als coördinerend bevoegd 
gezag, heeft de Commissie kennis genomen van de inspraakreacties en advie-
zen4. Dit advies verwijst naar een reactie als die nieuwe inzichten naar voren 
brengt over specifieke lokale milieuomstandigheden of te onderzoeken alter-
natieven. 
 
 
 
 

                                                

1  Zie bijlage 1. 
2  Zie bijlage 2. 
3  Zie voor de samenstelling bijlage 3. 
4 Zie bijlage 4. 
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2. HOOFDPUNTEN VAN HET ADVIES 
 
De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het 
milieueffectrapport. Dat wil zeggen dat het MER onvoldoende basis biedt voor 
het meewegen van het milieubelang in de besluitvorming, als de volgende in-
formatie ontbreekt: 
 de toekomstige emissie van ammoniak van het bedrijf en de depositie van 

ammoniak op de nabijgelegen voor verzuring gevoelige gebieden. Ga speci-
fiek in op de verwachte effecten op Natura 2000 gebied De Mariapeel en 
op de nabijgelegen natte natuurparel.  

 een kwantitatieve omschrijving van de individuele en cumulatieve bijdrage 
van het bedrijf aan de toekomstige geurhinder;  

 Beschrijving van de verandering in stofemissie. Toets, voor zover mogelijk, 
de concentraties aan de normen uit het Besluit luchtkwaliteit 2005 en be-
schrijf de maatregelen die mogelijk zijn om de stofemissies te reduceren. 

 een beschrijving van het meest milieuvriendelijk alternatief (MMA), gericht 
op reductie van de stankemissies en geurhinder, het beperken van de 
ammoniakemissies en -depositie op kwetsbare natuurgebieden, en het 
beperken van de emissies van fijn stof. Ga hierbij minimaal in op de mo-
gelijkheden van een gecombineerde luchtwasser in het MMA; 

 een beschrijving van de wijze en omvang van de mestopslag en de wijze 
van mestafzet, waarbij in dient te worden gegaan op de mestvergistingsin-
stallatie; 

 een beschrijving van de consequenties van het voornemen op de water-
kwantiteit en –kwaliteit, gezien de geplande ligging in een prioritair ver-
drogingsgebied en nabij een natte natuurparel; 

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

 

3. ACHTERGROND EN BESLUITVORMING 

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.  
 

3.2 Beleidskader 

De startnotitie geeft al veel informatie over het beleidskader en de te volgen 
procedure om het initiatief te realiseren. Aan het wetsvoorstel Wet geurhinder 
en veehouderij wordt in de startnotitie al aandacht besteed. Geef in het MER 
de concrete consequenties hiervan aan. Vul deze informatie aan met: 
 voorziene veranderingen Wet ammoniak en veehouderij; 
 IPPC omgevingstoets met cumulatieberekening op basis van een versprei-

dingsmodel, zoals PluimPlus of Stacks. 
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4. VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN ALTERNATIEVEN 

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. Geef hierbij 
herkenbaar en overzichtelijk kaartmateriaal, waarin onder andere kwetsbare 
natuurgebieden en geurgevoelige objecten worden aangegeven. Geef ook hel-
der de afstanden hiervan tot het bedrijf aan.  
 
Geef in het MER een eenduidige beschrijving van de voorgenomen activiteit: 
 beschrijf het maximaal aantal te realiseren dierplaatsen in relatie tot het 

aantal te houden dieren5; 
 beschrijf de uitvoering van de inrichting, inclusief beschikbare oppervlak-

tes en leefoppervlaktenormen; 
 geef de plaatsing en dimensionering van het luchtafzuig- en luchtwassys-

teem, in relatie tot de voorgenomen omvang van het bedrijf. Geef de mili-
euvoor- en –nadelen van het toe te passen systeem; 

 maak gebruik van een duidelijke tekening van de stallen, inrichting en 
installaties, voorzien van relevante maatvoeringen, details en legenda. In 
de plattegronden van de stallen moet de geïmplementeerde code uit de 
Regeling Ammoniak en Veehouderij (RAV) aangegeven worden. 

 
De realisatie van het gehele plan omvat naar verwachting van de initiatiefne-
mer minimaal drie jaar. Naar verwachting zal het hele project uit enkele fasen 
bestaan. Omdat van belang is wanneer bepaalde milieueffecten optreden, 
moet in het MER een overzicht opgenomen worden van de beoogde fasering en 
planning. 
 
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 Luchtwasser 

Geef de milieuvoor- en -nadelen van het toe te passen systeem. In het MER 
dient een beschouwing opgenomen te worden over de beste beschikbare tech-
nieken. Beschrijf de opslag van het zuur ten behoeve van de luchtwassers en 
de opslag en verwerking van het spuiwater (de wijze van verwerking/afvoer en 
de hoeveelheid water). 
 

4.3 Alternatieve inrichting locatie 

De initiatiefnemer gaf tijdens het locatiebezoek van de Commissie aan dat, 
afhankelijk van de ruimtelijke en welstandeisen, de dieren mogelijk ook in 
vier in plaats van drie stallen gehuisvest kunnen worden. Omschrijf dit in het 

                                                

5  In de startnotitie wordt in par. 1.3 uitgegaan van 15.774 vleesvarkens, en in de tabellen van par. 9.3.2. van 
15.744 dieren. 
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MER als mogelijke variant. Ga hierbij in op eventuele afwijkende milieueffec-
ten ten opzichte van de realisatie van drie stallen. 
 

4.4 Mestopslag, -verwerking en –bewerking 

Beschrijf de wijze en omvang van de mestopslag en de wijze van mestafzet. Ga 
in op de mogelijkheid van de mestvergistingsinstallatie. Hierbij moet beschre-
ven worden: 
 wat de technische uitvoering van de installatie is; 
 de hoeveelheden te verwerken mest en hun herkomst; 
 de hoeveelheden toe te voegen stoffen (mest en afval), hun herkomst en de 

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

ming; 
 de te verwachten effecten voor het milieu. 
 

4.5 Voer 

Ga in op de keuze van het soort voer (zoals nat of droog voer) en de gevolgen 
hiervan (in het bijzonder de natte bijproducten in verband met mogelijke 
stankoverlast): 
 de emissie van fijn stof en geur;  
 de hoeveelheid geproduceerde mest; 
 de hieraan gerelateerde vervoersbewegingen. 
 

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).  
 

5.2 Referentiesituatie 

De referentiesituatie is het huidige gebruik van de grond, in dit geval akker-
bouw. Er staat nu nog geen veehouderijbedrijf op deze locatie, waardoor vrij-
wel iedere ingreep een verslechtering van de milieusituatie zal betekenen. 
Daarom is het van groot belang om in de beschrijving van de voorgenomen 
activiteit expliciet te maken wat de initiatiefnemer aan maatregelen treft om 
de milieueffecten te minimaliseren. 
In de startnotitie wordt aangegeven dat milieuwinst wordt geboekt met het 
beëindigen van de bedrijven aan het Hoogbroek (Sevenum) en ’t Rooth (Maas-
bree). Geef een nadere onderbouwing hoe die milieuwinst bereikt wordt en 
hoe dit past in het vigerend beleid. 
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5.3 Meest milieuvriendelijk alternatief 

Werk in het MER het meest milieuvriendelijke alternatief uit. Het MMA moet 
uitgaan van de beste bestaande mogelijkheden en technieken ter bescherming 
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 ammoniakuit-
stoot en van stank. Mogelijkheden hiervoor zijn: 
 het toepassen van een gecombineerde luchtwasser. Naar alle waarschijn-

lijkheid worden twee typen van deze gecombineerde luchtwassers zeer 
binnenkort in de Regeling Ammoniak en Veehouderij (RAV) opgenomen; 

 het zodanig plaatsen van de emissiepunten (ook in de hoogte) dat de 
geurhinder zo laag mogelijk is en het afzuigen van de lucht in de brijvoer-
keuken en afvoer ervan via de luchtwassers.  

Besteed in het MER verder nog aandacht aan de volgende zaken: 
 geef de mogelijkheden aan om de stofemissies, de geluidsbelasting op de 

omgeving en de vervoersbewegingen te minimaliseren; 
 beschrijf op welke wijze er wordt zorggedragen dat de milieueffecten van 

het gebruikte voer (met name de natte bijproducten) geminimaliseerd 
worden. 

 

6. MILIEUASPECTEN 

6.1 Ammoniak 

In het MER moet worden beschreven waar de voor verzuring gevoelige na-
tuurgebieden liggen, wat de afstand tot het bedrijf is en of hier sprake is van 
nadelige gevolgen van het voornemen. Ga daarbij in het bijzonder in op Natu-
ra 2000-gebied De Mariapeel. Geef in het MER aan of de alternatieven effect 
hebben op de instandhoudingdoelen van de natuurdoeltypen van de be-
schermde natuurgebieden, en zo ja: welke. Geef deze gebieden op duidelijk 
kaartmateriaal aan. Beschrijf daartoe in het MER: 
 de te verwachten achtergronddepositie op de omliggende natuurgebieden 

volgens de autonome ontwikkeling. Gebruik voor de bepaling van de ach-
tergronddepositie, naast de gegevens van de provincie Limburg, ook de 
gegevens van het RIVM; 

 de toekomstige emissie van ammoniak van het bedrijf; 
 de kritische depositiewaarden voor de beoogde natuurdoeltypen in de na-

tuurgebieden; 
 de door het bedrijf veroorzaakte depositie van ammoniak op de natuurge-

bieden bij uitvoering van de alternatieven.  
 

6.2 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. Onderbouw voor locatie Kleefsedijk 9 of 
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deze gezien moet worden als een aparte inrichting6. Indien dit het geval is, 
dient de woning Kleefsedijk 9 opgenomen te worden in de opsomming van 
stankgevoelige objecten en wel vallend onder categorie V. 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 van een verspreidingsmodel. De Commissie baseert het gebruik van 
een verspreidingsmodel op het groot aantal te realiseren mve. Tevens wordt 
met het toepassen van een verspreidingsmodel reeds op de nieuwe Wet geur-
hinder en veehouderij geanticipeerd.  
 
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 rapport nr. 46 uit de publicatiereeks Lucht; 

 de in de toekomst te verwachten bijdrage van het bedrijf aan de geurhin-
der voor gevoelige objecten7 en gebieden in het studiegebied, als ook het 
aantal geurgehinderden voor alle beschreven alternatieven, op basis van 
de geurcirkels volgend uit het wetsvoorstel Wet geurhinder en veehouderij;  

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

 

6.3 Luchtkwaliteit 

6.3.1 Fijn stof 

Beschrijf in het MER op kwantitatieve wijze: 
 de achtergrondconcentratie in de directe omgeving van het bedrijf8; 
 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. Geef 
in het MER daartoe aan: 
 de ligging en grootte (in ha) van eventuele overschrijdingsgebieden; 
 de hoogste concentraties binnen de overschrijdingsgebieden;  
 de hoeveelheid woningen en andere gevoelige bestemmingen gelegen bin-

nen de verschillende overschrijdingsgebieden; 
 de mate van overschrijding van grenswaarden ter hoogte van woningen 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.  
                                                

6  In zienswijze nr. 1 merkt gemeente Sevenum op dat inzichtelijk gemaakt moet worden of er hier sprake is van 
één inrichting, in verband met de beoordeling van de stankhinder. 

7  Uit het locatiebezoek en de inspraakreacties blijkt dat er twee kampeerboerderijen en een recreatieplas in de 
omgeving zijn gelegen. Verder liggen er ook enkele burgerwoningen in de directe omgeving van het initiatief. Het 
MER dient de gevolgen voor deze objecten ook mee te nemen. 

8  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 achtergrond 
concentratiekaarten van het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP). 
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6.3.2 Uitstoot Vergistingsinstallatie 

Beschrijf in het MER kwantitatief welke uitstoot de mestvergisting tot gevolg 
heeft. Indien gegevens hiervoor ontbreken dient een kwalitatieve beschrijving 
te worden opgenomen.  
 

6.4 Natuur 

Het natuurloket (www.natuurloket.nl) geeft voor de beoogde locatie aanwezig-
heid aan van onder andere enkele vaatplanten vermeld op de rode lijst, enkele 
amfibieën, waaronder enkele vermeld op de rode lijst en een Habitatrichtlijn-
soort en in een deel van het gebied veertig broedvogels, waarvan negen ver-
meld op de rode lijst. Onderzoek in het MER in hoeverre deze soorten op de 
bouwkavel voorkomen en welke mogelijke invloed de plannen hebben op deze 
soorten. Besteed daarbij ook aandacht aan mogelijke mitigerende maatrege-
len.  
 
Gezien de voor het plangebied in het natuurloket vermelde soorten en wegens 
de nabijheid van het gebied Tinus9, waar natuurgericht beheer wordt gevoerd, 
is mogelijk een ontheffing van de minister van LNV op grond van artikel 75 
van de Flora en faunawet aan de orde. De Commissie geeft in overweging om 
de informatie die benodigd is voor een ontheffing op grond van artikel 75 van 
de Flora- en faunawet gelijktijdig met het MER te verkrijgen en te presente-
ren. Dit is niet verplicht, maar biedt de initiatiefnemer de mogelijkheid om 
ook deze informatie door de Commissie te laten toetsen op methodische juist-
heid, alsmede te laten beoordelen of de uitkomsten plausibel zijn. 
 

6.5 Water 

Beschrijf in het MER wat de consequenties zijn van ligging van het projectge-
bied in een “prioritair verdrogingsgebied met streven naar volledig natte na-
tuurherstel” (Startnotitie, p. 8) en ligging nabij een natte natuurparel (Start-
notitie, p. 25). Zonodig kan er een watertoets worden uitgevoerd. 
 
Breng de effecten van het voornemen op het watersysteem in beeld10. Besteed 
daarbij aandacht aan: 
 de waterinfiltratie in het gebied. Breng hiervoor de waterdoorlatendheid 

van de bodem in beeld; 
 geef aan met welke maatregelen gewaarborgd wordt dat afstromend he-

melwater schoon blijft; 
 breng in het kader van de watertoets het hemelwatersysteem in beeld, 

waarbij aangegeven dient te worden wat de locaties en het ruimtebeslag 
van de infiltratievoorzieningen en de buffers zijn (deze laatste dienen om 
vertraagde lozing te bewerkstelligen van hemelwater dat niet kan worden 
geïnfiltreerd in de bodem). 

 

                                                

9  In zienswijze nr. 13 verzoeken dhr. Van der Beele en mw. Van der Beele-Enckevort rekening te houden met de 
effecten van het voornemen op hun gebied Tinus. Ditzelfde wordt onder de aandacht gebracht in zienswijze nr.7 
van Stichting Groengroep Sevenum. 

10  In zienswijze nr. 2 geeft Waterschap Peel en Maasvallei terecht aan dat de effecten van het voornemen op het 
watersysteem in het MER in beeld moeten worden gebracht. 

www.natuurloket.nl
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6.6 Energie 

In de startnotitie wordt uitgegaan van de mogelijkheid om een mestvergis-
tingsinstallatie met een warmtekrachtkoppeling te realiseren. Geef aan welke 
energiebesparing wordt verwacht door deze installatie en waarvoor deze vrij-
komende energie benut wordt (energiebalans). 
 

6.7 Geluid 

Gezien de grootte van het bedrijf is er sprake van een aanzienlijk aantal venti-
latoren en vervoersbewegingen dat geluid veroorzaakt. Breng in het MER de 
geluidseffecten van het voornemen in beeld, en geef aan in welke mate dit 
gevolgen voor de omgeving heeft. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van 
het akoestisch rapport dat in het kader van de aanvraag van de milieuver-
gunning moet worden opgesteld. 
 

6.8 Archeologie 

In de startnotitie wordt aangegeven dat voor de bedrijfslocatie een indicatieve 
middel- en hoge archeologische verwachtingswaarde geldt. Neem in het MER 
een nauwkeurige beschrijving van de archeologische waarden en verwach-
tingswaarden op, als basis voor de effectbeschrijving van alternatieven en 
varianten. De Commissie adviseert om door middel van bureauonderzoek de 
archeologische verwachtingswaarde nader te onderbouwen. Vermeld indien 
relevant tevens hoe in de planvorming en uitvoering met archeologie zal wor-
den omgegaan. Beschrijf hoe effecten op archeologische waarden voorkomen 
of beperkt zullen worden. 
 

6.9 Calamiteiten 

Geef zo goed mogelijk de kans op, en de aard van, calamiteiten en storingen 
die tot milieu- of dierenwelzijnproblemen kunnen leiden. Beschrijf ook de te 
nemen maatregelen om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Ga hierbij 
specifiek in op de verwerking van mest. 
 

7. OVERIGE PUNTEN 
Vergelijking van alternatieven 
De milieueffecten van de voorgenomen activiteit en het MMA (en eventuele 
andere alternatieven) moeten onderling én met de referentie worden vergele-
ken. 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 voorge-
nomen activiteit en de alternatieven verschillen. Vergelijking moet bij voor-
keur op grond van kwantitatieve informatie plaatsvinden. Bij de vergelijking 
moeten de grens- en streefwaarden van het milieubeleid worden betrokken. 
 
Voor de onderdelen, ‘leemten in milieu-informatie’ en ‘samenvatting van het 
MER’ heeft de Commissie geen aanbevelingen naast de wettelijke voorschrif-
ten. 
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zal hij beëindigen. Mogelijk zal hij ook zijn vleesvarkenbedrijf aan ’t Rooth 69a 
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