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1.

OORDEEL OVER HET MER

1.1

Inleiding
Pijnenburg Mierlo VOF is voornemens haar bedrijf met 681 guste en dragende
zeugen, 224 kraamzeugen, 3.024 gespeende biggen, 2 dekberen en 572 vleesvarkens aan de Eendenpoel 15 te Mierlo uit te breiden naar 1.978 guste en
dragende zeugen, 648 kraamzeugen, 3.702 gespeende biggen, 2 dekberen en
481 opfokzeugen.
Voor de voorgenomen activiteit wordt 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.)
doorlopen1.

1.2

Oordeel
Aanvankelijk constateerde de Commissie voor de milieueffectrapportage (verder in dit advies ‘de Commissie’ genoemd) bij toetsing van het MER aan de
vastgestelde richtlijnen en de wettelijke inhoudseisen twee essentiële tekortkomingen. Deze hadden betrekking op:
· de onderbouwing van de invoergegevens bij het geurmodel en
· het ontbreken van plattegrondtekeningen van de gebouwen.
Deze punten zijn behandeld in een aanvulling op het MER.
De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER tezamen met de aanvulling daarop aanwezig is om het milieubelang bij de
besluitvorming een volwaardige plaats te kunnen geven2.

2.

TOELICHTING OP HET OORDEEL

2.1

Geurberekeningen
MER
De Commissie constateerde dat de berekeningen met V-Stacks vergunning
verwarrend waren. De uittreedsnelheid van de ventilatielucht leek bij een
aantal stallen te zijn overschat. Omdat de onderliggende invoergegevens ontbraken, kon de Commissie de berekeningen niet verifiëren.

1
2

Voor technische informatie over de m.e.r.-procedure en de rol van de Commissie wordt verwezen naar bijlage 1.
Dit advies bevat het oordeel van de Commissie over het MER inclusief de aanvulling. De aanvulling heeft niet
ter inzage gelegen. Insprekers zijn dus niet in de gelegenheid geweest kennis te nemen van de inhoud van de
aanvulling. De Commissie beveelt aan om deze aanvullende informatie bij de eerstvolgende mogelijkheid
openbaar te maken.
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Aanvulling
In de aanvulling op het MER zijn nieuwe berekeningen toegevoegd en zijn de
invoergegevens gepresenteerd. Uit deze aanvulling blijkt dat voor het voorkeursalternatief gerekend is met relatief hoge uittreedsnelheden van de lucht
uit de luchtwassers. Dit is mogelijk, maar dan moeten er wel technische voorzieningen zijn aangebracht op de luchtwasser om zo’n hoge gemiddelde luchtsnelheid te waarborgen. Dit is bijvoorbeeld mogelijk door het aanbrengen van
permanente smoring aan het eind van de kanalen die bestemd zijn voor de
uitgaande ventilatielucht.
Uit de aanvulling blijkt verder dat de invoergegevens bij de berekeningen met
V-Stacks vergunning nog niet geheel juist zijn ingevoerd3. De Commissie verwacht dat, indien de invoergegevens wel juist worden ingevoerd, deze de resultaten van de geurberekeningen niet wezenlijk zullen veranderen.
■ De Commissie concludeert dat het MER en de aanvulling ten aanzien van het
milieuaspect geur alle voor de vergunningverlening relevante basisinformatie geven,
hoewel de berekeningen nog niet geheel juist zijn uitgevoerd. Daarom adviseert de
Commissie het bevoegd gezag om in de besluitvorming over de milieuvergunning de
berekening met V-Stacks vergunning nogmaals met de juiste invoergegevens te laten
uitvoeren. Bovendien adviseert de Commissie de voorwaarden om hoge uittreedsnelheden te bereiken eveneens in de besluitvorming mee te nemen.

2.2

Plattegrondtekeningen
MER
In het MER waren geen plattegrondtekeningen bijgevoegd. Daardoor kon de
Commissie niet vaststellen hoe de dieren gehuisvest waren en op welke wijze
de ventilatiesystemen geïmplementeerd waren. Door de laatst genoemde
omissie was niet vast te stellen waar de emissiepunten gesitueerd zouden
zijn. Hierdoor kon de Commissie de berekeningen van de geurbelasting in de
omgeving niet beoordelen.
Aanvulling
In de aanvulling zijn gedetailleerde plattegrondtekeningen aangeleverd, waaruit te concluderen valt hoe de dieren gehuisvest zijn en op welke wijze de ventilatiesystemen zijn geïnstalleerd. Dit correspondeert met de uitgevoerde
geurberekeningen.
De Commissie concludeert dat het MER en de aanvulling door het bijvoegen
van de plattegrondtekeningen alle voor de vergunningverlening relevante informatie geven.
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De diameter van stal 1B blijkt niet goed te zijn bepaald en de gebouwhoogte van stal 5 is niet goed ingevoerd.
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BIJLAGE 1: Projectgegevens
Initiatiefnemer: Pijnenburg Mierlo VOF
Bevoegd gezag: College van burgemeester en wethouders gemeente GeldropMierlo
Besluit: vergunning op grond van de Wet Milieubeheer
Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994:
Activiteit: Aanpassing en uitbreiding van een bestaande varkenshouderij
Betrokken documenten:
· milieueffectrapport d.d. 10 december 2007, Exlan Consultants
· berekening met V-STACKS vergunning d.d. 26 februari 2008, KEMA
Nederland B.V.
De Commissie heeft geen inspraakreactie via bevoegd gezag ontvangen.
Procedurele gegevens:
aankondiging start procedure in De Trompetter d.d. 20 maart 2007
aanvraag richtlijnenadvies: 21 maart 2007
ter inzage legging startnotitie van 21 maart tot 2 mei 2007
richtlijnenadvies uitgebracht: 22 mei 2007
richtlijnen vastgesteld: 15 juni 2007
kennisgeving MER in: de Trompetter d.d. 15 januari 2008
aanvraag toetsingsadvies: 24 september 2007
ter inzage legging MER van 10 oktober tot 21 november 2007
toetsingsadvies uitgebracht: 20 maart 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 volwaardige 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 tekortkomingen in het MER worden in het toetsingsadvies opgenomen, voor
zover ze kunnen worden verwerkt tot duidelijke aanbevelingen voor het bevoegde 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 werkgroepsamenstelling bij het onderhavige project is als volgt:
Samenstelling van de werkgroep:
ing. H.J.M. Hendriks (tevens werkgroep secretaris)
ir. N.G. Ketting (voorzitter)
ing. M. Pijnenburg
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