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Op al onze diensten en producten is De Nieuwe Regeling 2005 van toepassing. Op verzoek zenden wij u deze kosteloos t08.
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1 VOORWOORD
De Gemeente Bladel heeft het reeds ingediende MER-rapport d.d. 18 april 2008 doorgenomen en
verzocht om aanvulling hiervan. Onderhavige aanvullingen zijn tot stand gekomen naar aanleiding
van dat verzoek.

2 Wijzigingen ten opzichte van de Startnotitie
* Wet Ammoniak en veehouderij.
De wet ammoniak en veehouderij is aangepast. In paragraaf 5.1.4 van het MER-rapport staat

aangegeven wat er precies is aangepast.
v-kaart.
De provincie Noord-Brabant heeft een concept-voorstel wav-kaart gemaakt. Dit concept is nog niet
definitief vastgesteld. Dit wordt verwacht op het eind van het jaar 2008. Deze kaart is als bijlage 7
bij het MER-rapport gevoegd. Zie ook paragraaf 5.1.4.
* Regeling ammoniak en veehouderij: laatst gewijzigd d.d.
14 mei 2007.
* IPPC-richtlijn.
De IPPC-richtlijn is gewijzigd: In paragraaf 5.1.1 van het MER-rapport staat aangegeven wat er
* Concept-voorstel wa

precies is aangepast.
* Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij.

Het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij is op 1 april2008(gewijzigd per 10-01-2008)
in werking getreden. In paragraaf 5.1.5 van het MER-rapport staat aangegeven wat er precies is
gewijzigd.

* Natuurbeschermingswet 1998.
Op 01 mei 2007 is het Toetsingskader ammoniak rond natura 2000 gebieden in werking getreden.
Hierin is o.a. geregeld op welke manier de ammoniakverspreiding wordt berekend. (Aagro-stacks).
In een uitspraak van de raad van state 200800289/1 zag de voorzitter aanleiding om bij wijze van
voorlopig voorziening het bestreden besluit te schorsen, en daarmee is het Toetsingskader voor
ammoniak rondom natura 2000 gebieden voorlopig niet van toepassing. Provincie Noord Brabant

is nog bezig zich te beraden op de gevolgen van de uitspraak. E.e.a. staat weergegeven in
paragraaf 5.1.2.
* Wet Luchtkwaliteit.
De Wet luchtkwaliteit betreft een verwijzing naar de Wet Milieubeheer (hoofdstuk 5, titel 2). Omdat
deze liel handelt over de luchtkwaliteit staat deze nieuwe titel bekend als de "Wet luchtkwaliteit".
Deze wet is op 15 november 2007 in werking getreden en vervangt het Besluit luchtkwaliteit. (Zie
ook paragraaf 5.1.8).
* Wet geurhinder en veehouderij.
Op 01 januari 2007 is de Wet geurhinder en veehouderij in werking getreden. In paragraaf 5.1.10
staat aangegeven wat deze wet inhoudt. Milieuvergunning-aanvragen welke zijn ingediend voor de
datum van de inwerkingtreding van deze wet dienen te worden afgehandeld aan de hand van de
oude stankwetgeving.
* Gebiedsvisie gemeente Bladel.
Op 22 mei 2008 is de geurverordening voor de gemeente Bladel definitief vastgesteld.
Zie paragraaf 5.1.10 en 5.2.3
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3 ALGEMEEN
De voorliggende MER is geen Plan-MER. Er is geen Plan-MER noodzakelijk in onderhavige
situatie.
Er is een globaal begrensd bouwblok aanwezig. Het bouwblok mag door een
wijzigingsbevoegdheid van de gemeente worden vergroot tot 1,5 hectare zonder dat daarvoor
goedkeuring van GS nodig is. Voor vergroting van het bouwblok van 1,5 tot 2,5 hectare blijft de
goedkeuring van GS gelden. De bouwblokgrootte blijft onder de 1,5 hectare. (Zie ook pagina 9
van het MER-rapport).

Onderhavige MER-procedure is alleen benodigd voor het verlenen van een vergunning in het
kader van de Wet Milieubeheer voor de gewenste bedrijfsomvang van 6000 vleesvarkens.

4 AANVULLING PARAGRAF 5.1.2
Paragraaf 5.1.2 wordt aangevuld met de volgende tekst:

Wanneer het dubbelgroenlabelsysteem wordt opgenomen in de R.A.v, is er geen sprake van een
uitbreiding van ammoniak. In dat geval kan de NB-vergunning verleend worden.
Wanneer het dubbelgroenlabel niet wordt opgenomen in de RAV. zijn er 2 scenario's mogelijk.

1. Op het bedrijf zal gezocht worden naar mogelijkheden om meer ammoniak te reduceren.
2. Er zullen mitigerende maatregelen worden toegepast waardoor er geen significante
effecten zullen plaatsvinden op de dichtstbijzijnde natuurgebieden. Gedacht kan worden
aan een vorm van salderen waarbij ammoniak elders wordt weggekocht.

Voor de uitwerking van de MER heeft dit nu geen gevolgen. Bij de behandeling van de aanvraag
vergunning Wet Milieubeheer wordt naar de stand van zaken van dat moment besloten wat er
gaat gebeuren. In alle gevallen heeft dit geen gevolgen voor het milieu of geeft een verbetering
van de situatie.

5 AANVULLING PARAGRAF 5.2.3
Op 22 mei 2008 is de geurverordening voor de gemeente Bladel definitief vastgesteld.

6 AANVULLING PARAGRAF 5.2.4
De locatie ligt niet in een cultuurhistorische omgeving (zie onderstaande plankaart).
Wel
ligt de locatie in een omgeving met een hoge of middelhoge Indicatieve Archeologische
Verwachtingswaarde. Indien bij graafwerkzaamheden archeologische indicatoren worden
aangetroffen enlof archeologische vondsten worden gedaan, zal hiervan direct melding worden

gemaakt bij het Meldpunt Archeologische Bodemvondsten Noord-Brabant (MAB.).
In het te bebouwen gebied zijn geen speciale te beschermen landschapselementen aanwezig. Het

gebouw wordt in overleg met de welstandscommissie landschappelijk ingepast.

DLV Bouw, Milieu en Techniek BV aanvulling MER HAGRICO VOF, Hapert

4

"'.

..

--

Plankaart: cultuurhistorische waardenkaart
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Landschap
Ten aanzien van landschap en cultuurhistorie geeft het Streekplan de volgende hoofdlijnvisie:

Respecteer cultuurhistorische en andere landschappelijke waarden en gebruik ze als
inspiratiebron voor de verhoging van de landschappelijke kwaliteit van het onbebouwde en het

bebouwde gebied.
Hierbij is het de kunst om een goed evenwicht te vinden tussen het behoud van waardevolle

landschappelijke karakteristieken, structuren en elementen, inclusief boven- en ondergrondse
cultuurhistorische (Iandschaps)waarden, en de vernieuwing van het landschap. In dit verband is
"behoud door ontwikkeling" het uitgangspunt: belangrijke landschappelijke waarden verdienen het
om te worden behouden, maar vooral
ook om als inspiratiebron te worden gebruikt bij nieuwe
ruimtelijke ontwikkelingen.
Aan deze hoofdlijnvisie wordt in onderhavige aanvraag voldaan.

DLV Bouw, Milieu en Techniek BV aanvulling MER HAGRICO VOF, Hapert

5

