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Geacht college,
Met bovengenoemde brief is de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) in de
gelegenheid gesteld een aanvullend advies voor richtlijnen uit te brengen voor het milieueffectrapport (MER) ten behoeve van de besluitvorming over varkenshouderij Dekker
te Vriezenveen. Overeenkomstig artikel 7.14 van de Wet milieubeheer bied ik u hierbij
het advies van de Commissie aan.
Op 23 januari 2007 heeft een werkgroep van de Commissie voor de m.e.r., verder aangeduid als de Commissie, reeds een Advies voor richtlijnen uitgebracht over dit project.
De Richtlijnen zijn uiteindelijk niet vastgesteld omdat kort na 23 januari 2007 duidelijk
werd dat het voornemen van de initiatiefnemer substantieel zou wijzigen.
Op 5 april 2007 heeft u de Commissie per brief laten weten dat het voornemen is gewijzigd. Tevens heeft u vanaf die datum gedurende vier weken een nieuwe startnotitie van
de initiatiefnemer ter inzage gelegd. De openbare kennisgeving is gepubliceerd in de
Twenterand Courant. De binnengekomen inspraakreactie is, voor zover relevant, in dit
aanvullende advies voor richtlijnen verwerkt.
Het initiatief is op een aantal belangrijke punten gewijzigd. Met name het aantal en de
soort te houden varkens springt daarbij in het oog. In eerste instantie was in het voorkeursalternatief uitgegaan van 3.192 guste/dragende zeugen, 957 kraamzeugen, 15.797
gespeende biggen, 600 vleesvarkens, 1.360 opfokzeugen en 4 dekberen. In de nu voorliggende startnotitie wordt uitgegaan van 1.648 guste/dragende zeugen, 480 kraamzeugen, 5.760 gespeende biggen, 17.680 vleesvarkens en 960 opfokzeugen. Daarnaast
wordt in het nieuwe initiatief niet meer gesproken over de verplaatsing van het bedrijf
van de Schout Doddestraat te Almelo naar de Oostermaatweg te Vriezenveen, maar alleen over het opstarten van een nieuw bedrijf aan de Oostermaatweg. Tot slot wordt in
het nieuwe initiatief niet meer uitgegaan van de mestverwerking middels een mestvergistingsinstallatie.
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In deze brief geeft de Commissie aanvullende richtlijnen voor het op te stellen MER. Deze Aanvullende richtlijnen moeten worden gelezen in samenhang met het eerdere advies.
De Commissie is van mening dat de informatie in beide startnotities, te samen met het
eerder gegeven advies voor richtlijnen van de Commissie, een goede basis zijn voor de
door u vast te stellen richtlijnen, waneer daarnaast in de richtlijnen aandacht wordt
besteed aan onderstaande punten van het aanvullende richtlijnenadvies.
Bevoegd gezag
In de Startnotitie wordt aangegeven dat de varkens met brijvoer worden gevoerd. Gezien
de silo’s en de omvang van de inrichting vraagt de Commissie zich af of de gemeente
Twenterand bij dit initiatief bevoegd gezag is voor het verlenen van de milieuvergunning.
Bij een opslag van meer dan 1.000 m3 en/of een doorzet van meer dan 15.000 ton aan
bijproducten is het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel bevoegd
gezag. Naar aanleiding van een vraag van de Commissie heeft de initiatiefnemer op 17
april 2007 een berekening nagezonden waaruit blijkt dat 14.749 ton natte bijproducten
per jaar worden doorgezet. Gezien het aantal te realiseren silo’s en de doorzet van natte
bijproducten bij vergelijkbare initiatieven schat de Commissie in dat de omvang van de
doorzet natte bijproducten hoger zal zijn dan waar de initiatiefnemer van uitgaat. Daarbij dient bedacht te worden dat een niet juiste bepaling van de totale opslag en doorzet
kan leiden tot procedurele risico’s1.
Advies: De Commissie adviseert om in het MER weer te geven en te onderbouwen welke hoeveelheden bijproducten en afvalstoffen binnen de inrichting worden opgeslagen en doorgezet.
Wettelijk kader
Op dit moment doorloopt de gemeente Twenterand voor de “Gebiedsuitwerking Engbertsdijksvenen, het Veenschap en omgeving” de plan-m.e.r.-procedure. De gebiedsuitwerking kent een gebiedsreservering van circa drie kilometer rond de Engbertsdijksvenen2. Binnen dit gebied is geen ruimte voor hervestiging van uitgeplaatste agrarische
bedrijven uit de directe omgeving van de Engbertsdijksvenen. Het initiatief van maatschap Dekker is niet gepland in dit uitsluitingsgebied, maar in het, in het reconstructiegebied Noord-oost Twente, vastgelegde Landbouwontwikkelingsgebied Geesteren. Gezien
de nabijheid van het werkingsgebied van de gebiedsuitwerking en gezien de mogelijke
verplaatsing van ten gevolge van de gebiedsuitwerking uitgeplaatste agrarische bedrijven
naar het LOG-gebied Geesteren adviseert de Commissie deze gebiedsuitwerking en haar
eventuele consequenties voor het initiatief te betrekken in het MER3.
Advies: De commissie adviseert in het MER aan te geven hoe het geplande initiatief zich verhoudt tot genoemde gebiedsuitwerking.

1

2

3

Bij een overschrijding van de grens van 15.000 ton bijproducten of 1.000 m3 opslag zal de gehele m.e.r.procedure opnieuw moeten worden doorlopen bij het dan geldende bevoegd gezag, de provincie Overijssel.
In de plan-MER “Gebiedsuitwerking Engbertsdijksvenen, het Veenschap en omgeving” wordt in figuur 2.1
een gebied rond de Engbertsdijksvenen, de Kooiplas en de Fayersheide gereserveerd. De gemeente Twenterand heeft in een reactie laten weten dat deze figuur niet correct is en dat de gebiedsreservering alleen een
gebied van 3 km. rond de Engbertsdijksvenen betreft.
In de ingekomen inspraakreactie wordt ook gewezen op de ontwikkelingen rond de Engbertsdijksvenen.
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Ammoniakemissie
Als voor publicatie van het MER de Beleidslijn IPPC-bedrijven van kracht wordt, dan zal
het huidige voorkeursalternatief niet voldoen aan in de beleidslijn weergegeven reducties4. In dat geval komt naar de mening van de Commissie een voorkeursalternatief met
een verdergaand emissiereducerend huisvestingssysteem in beeld.
Advies: De Commissie adviseert om bij de uitwerking van het MER rekening te houden met de
beleidslijn IPPC-bedrijven en in het MER een alternatief uit te werken dat voldoet aan de
beleidslijn.
Natura 2000-gebieden
Op pagina 12 van de gewijzigde startnotitie worden de nabijgelegen natuurgebieden
aangegeven, waaronder een Natura 2000-gebied op circa 4.000 meter van het initiatief,
de Engbertsdijksvenen5. De Commissie acht het gezien de omvangrijke ammoniakemissie van het nieuwe initiatief, de binnengekomen inspraakreactie6 en de inmiddels opgestart plan-m.e.r.-procedure voor de “Gebiedsuitwerking Engbertsdijksvenen, het Veenschap en omgeving”, wenselijk de invloed van ammoniak op de Engbertsdijksvenen in
kaart te brengen. De Commissie adviseert daarom om via het depositieverspreidingsmodel inzichtelijk te maken wat de depositiebijdrage is van het initiatief op
de Engbertsdijksvenen. Aan de hand van de voor dit gebied vastgestelde kritische depositie en de achtergronddepositie kan worden vastgesteld of sprake is van een significant
effect7.
Daarnaast adviseert de Commissie om een passende beoordeling uit te laten voeren indien niet met zekerheid kan worden gesteld dat het initiatief niet leidt tot significante
negatieve effecten op de Engbertsdijksvenen.
Advies: De Commissie adviseert om in het MER de effecten van het initiatief op het Natura 2000gebied de Engbertsdijksvenen door middel van een depositie-verspreidingsmodel te beschrijven. Daarnaast adviseert de Commissie een passende beoordeling uit te voeren
als niet met zekerheid kan worden gesteld dat het initiatief geen significante negatieve
effecten heeft op de Engbertsdijksvenen.
Fijn stof
Bij het onderzoek naar luchtkwaliteit dient uitgegaan te worden van de op dat moment
meest recente reductiepercentages van luchtwassers. Momenteel wordt voor de fijn stofreductie een bandbreedte aangehouden van 70% tot 90% . Voor de effectbepaling in het
MER adviseert de Commissie om, wanneer er nog geen nieuwe reductiecijfers voor fijn
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In de Notitie Beleidslijn IPPC-bedrijven is aangegeven dat voor (het gedeelte van) de ammoniakemissie van 0
tot 5.000 kg. de drempelwaarden gelden. Op het gedeelte van de ammoniakemissie van 5.000 tot 10.000 kg.
moet een reductie van 70% worden toegepast en op het gedeelte van de ammoniakemissie boven 10.000 kg.
een reductie van 90%.
De Commissie acht de afstand tot het Natura 2000-gebied Het Wierdense Veld (circa 9.000 meter) te groot
om te verzoeken om effectbepaling.
Inspraakreactie 1, zie bijlage.
Uit de binnengekomen inspraakreactie en het plan-MER “Gebiedsuitwerking Engbertsdijksvenen, het Veenschap en omgeving” kan opgemaakt worden dat de achtergronddepositie al voor overschrijding van de kritische depositiewaarde zorgt.
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stof gepresenteerd zijn, voor de uiterste reductiepercentages van de bandbreedte (70%
en 90%) een berekening uit te voeren.
Advies: De Commissie adviseert om bij de bepaling van de fijn stofemissie uit te gaan van reductiepercentages gebaseerd op recent praktijkonderzoek. Indien deze nog niet beschikbaar
zijn moet worden teruggevallen op de nu bekende bandbreedte aan mogelijke reducties
fijn stof en adviseert de Commissie voor beide uitersten van de bandbreedte een berekening uit te voeren.
Mestopslag
Uit de startnotitie noch de aanvullende startnotitie blijkt welke mestopslagcapaciteit er
wordt gerealiseerd en of voldaan kan worden aan de wettelijke verplichte periode van 6
maanden mestopvang.
Advies: De Commissie adviseert in het MER aan te geven en te onderbouwen of kan worden
voldaan aan de wettelijke verplichte periode van 6 maanden mestopvang.
Mestvergisting
De Commissie constateert dat alternatief 2 uit de originele startnotitie, de verplaatsing
van de huidige inrichting van de initiatiefnemer en de verwerking van mest via mestvergisting, niet meer tot het voornemen van de initiatiefnemer behoren. Daarmee komen de
passages in paragraaf 3.1, 4.1, 5.2 en 5.3, 5.5.1 en 5.5.3 die handelen over verplaatsing
van het bedrijf en de mestbe- of –verwerking en mestvergisting te vervallen, evenals geheel paragraaf 5.4.2.
De Commissie hoopt met haar advies een constructieve bijdrage te leveren aan de totstandkoming 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,

de heer ir. N.G. Ketting
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BIJLAGEN
bij het aanvullend advies voor richtlijnen voor het
milieueffectrapport Varkenshouderij Dekker te Vriezenveen

(bijlagen 1 t/m 4)

BIJLAGE 1
Brief van het bevoegd gezag d.d. 5 april 2007 waarin de Commissie
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen

BIJLAGE 2
Kennisgeving van de startnotitie
in de Twenterand courant d.d. 5 april 2007

BIJLAGE 3
Projectgegevens
Initiatiefnemer: Mts. J.H. & G. Dekker
Bevoegd gezag: Gemeente Twenterand
Besluit: vergunning Wet milieubeheer
Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: C14.0
Activiteit: realisatie van een nieuwe varkenshouderij
Procedurele gegevens:
kennisgeving startnotitie: 9 november 2006
richtlijnenadvies uitgebracht: 19 januari 2006
kennisgeving gewijzigde startnotitie: 5 april 2007
aanvullend richtlijnenadvies uitgebracht: 24 mei 2007
Bijzonderheden:
De maatschap J.H. & G. Dekker is voornemens een nieuwe varkenshouderij
te beginnen aan de Oostermaatweg 9 te Vriezenveen. De maatschap heeft
naar aanleiding van aanpassing van het voornemen een nieuwe startnotitie
opgesteld. Het initiatief is op een aantal belangrijke punten gewijzigd. Met
name het aantal en de soort te houden varkens springt daarbij in het oog. In
eerste instantie was in het voorkeursalternatief uitgegaan van 3.192 guste/dragende zeugen, 957 kraamzeugen, 15.797 gespeende biggen, 600 vleesvarkens, 1.360 opfokzeugen en 4 dekberen. In de nu voorliggende startnotitie
wordt uitgegaan van 1.648 guste/dragende zeugen, 480 kraamzeugen, 5.760
gespeende biggen, 17.680 vleesvarkens en 960 opfokzeugen. Daarnaast wordt
in het nieuwe initiatief niet meer gesproken over de verplaatsing van het bedrijf van de Schout Doddestraat te Almelo naar de Oostermaatweg te Vriezenveen, maar alleen over het opstarten van een nieuw bedrijf aan de Oostermaatweg. Tot slot wordt in het nieuwe initiatief niet meer uitgegaan van de
mestverwerking middels een mestvergistingsinstallatie.
In deze brief geeft de Commissie aanvullende richtlijnen voor het op te stellen
MER. Deze Aanvullende richtlijnen moeten worden gelezen in samenhang met
het eerdere advies. De Commissie is van mening dat de informatie in beide
startnotities, te samen met het eerder gegeven advies voor richtlijnen van de
Commissie, een goede basis zijn voor de door u vast te stellen richtlijnen, waneer daarnaast in de richtlijnen aandacht wordt besteed aan de punten van
het aanvullende richtlijnenadvies.
Samenstelling van de werkgroep:
ing. M. Pijnenburg
ir. S. Bokma
ir. N.G. Ketting (voorzitter)
Secretaris van de werkgroep:
drs. R.C.G. Warmenhoven

BIJLAGE 4
Lijst van inspraakreacties en adviezen
nr. datum
reactie

van persoon of instantie

plaats

1.

Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische
Vereniging, afd. Vriezenveen

Vriezenveen

20070502

Alle bovengenoemde inspraakreacties zijn ontvangen door het bevoegd gezag
dat ze op de navolgende datum(s) aan de Commissie ter beschikking heeft
gesteld:
nr. 1 op 14 mei 2007

Aanvullende advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport
Varkenshouderij Dekker te Vriezenveen
De maatschap J.H. & G. Dekker is voornemens een nieuwe
varkenshouderij te beginnen aan de Oostermaatweg 9 te
Vriezenveen. De maatschap heeft naar aanleiding van
aanpassing van het voornemen een nieuwe startnotitie
opgesteld. Het initiatief is op een aantal belangrijke punten
gewijzigd. Met name het aantal en de soort te houden varkens
springt daarbij in het oog. In de nu voorliggende startnotitie
wordt uitgegaan van 1.648 guste/dragende zeugen, 480
kraamzeugen, 5.760 gespeende biggen, 17.680 vleesvarkens en
960 opfokzeugen. Daarnaast wordt in het nieuwe initiatief niet
meer gesproken over de verplaatsing van het bedrijf van de
Schout Doddestraat te Almelo naar de Oostermaatweg te
Vriezenveen, maar alleen over het opstarten van een nieuw
bedrijf aan de Oostermaatweg. Tot slot wordt in het nieuwe
initiatief niet meer uitgegaan van de mestverwerking middels
een mestvergistingsinstallatie.
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