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I.

INLEIDING

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 29 december 2009 een startnotitie ontvangen van
Gebr. Smits Holding BV, Zuidelijke Dwarsweg 17 te Zevenhuizen.
Het betreft de uitbreiding en de aanpassing aan de IPPC-richtlijn van de aldaar gevestigde varkenshouderij.
De bestaande stallen zullen worden voorzien van luchtwassystemen.
Ingevolge categorie 14 van de C-Iijst van het Besluit milieueffectrapportage 1994, dient ten behoeve van
deze wijziging een MER te worden opgesteld. De m.e.r.-procedure is van start gegaan met de bekendmaking van de startnotitie. De startnotitie heeft van 25 januari 2010 tot en met 22 februari 2010 ter inzage
gelegen.
Op 1 maart 2010 heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage (verder aangeduid als 'de Commissie')
een werkbezoek gebracht aan de locatie, waarbij de initiatiefnemer en het bevoegd gezag aanwezig waren.
De Commissie heeft op 23 maart 2010 haar advies uitgebracht over de richtlijnen voor het milieueffectrapport (MER).
Via de provincie Zuid-Holland heeft de Commissie kennisgenomen van de zienswijze van de gemeente
Zuidplas. Deze is, waar relevant, in het advies verwerkt. De zienswijze is opgenomen in hoofdstuk III.
Gedeputeerde Staten hebben de hierna volgende richtlijnen vastgesteld. Aan de hand van deze richtlijnen
dient het MER te worden opgesteld. De richtlijnen zijn niet zelfstandig leesbaar, maar moeten in combinatie
met de startnotitie worden gelezen.
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II.

RICHTLlJNEN

Gelet op de compleetheid en de bruikbaarheid van het advies voor richtlijnen van de Commissie voor de
milieueffectrapportage is besloten de richtlijnen vast te stellen conform het advies van de Commissie.
Het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage is vanaf bladzijde 5 integraal weergegeven.
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Uitbreiding agrarisch bedrijf
Gebr. Smits Holding BV te
Zevenhuizen, gemeente Zuidplas
Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrappol1

23 maar! 2010 f rapportnummer 2385-20
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1.

HOOFDPUNTEN VOOR BET

MER

Gebr-. Smits Holding BV is voor-nemens haar vleesvarkensbedrijf met 5.844
vleesvarkens aan de Zuidelijke D'warsweg 17 te ZlOvenhuizen te wijzigen en uit
te breiden. In de nieuwe siruatie wor-dt een gedeelte van de bestaanele stallen
aangesloten op een luchtwassysteem en \vor-dt er doat, nieuvvbouw extra stalruimtevoor 1.356 vleesvarkens en biggen ger-ealiseerd.
Hiervoor wordt bij het bevoegd gezag, het college van Gedeputeerde Staten
v'an de provincie Zuid-Holland, een vergunning in het kader van de i;liet milieubeheer (i\lm) aangevraagd. Voor de besluitvorming over de aanvraag van
deze vergunning wordt de procedure van milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopeno
In dit richtlijnenadvies geeft de Comm.issie 1 aan welke informatie het M:ER
moet bevatten. De Commissie beschom.r.rt de volgende punt en als essentiele
informatie in het milieueffectrapport. Dat \vil zeggen dat het MER voldoende
basis biedt voor het meewegen van het milieubelang in de besluitvonning, als
in ieder geval de volgende informatie is opgenomen:
• de effecten van het voornenlen op kwetsbare natuur, zoals de Natura
2000-gebieden "Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein", "Boezems Kinder-dijk", "De \Nikk", "Donkse Laagten" en de Ecologische Hoofdstructuur
(EHSj, met name de effecten door de toekomstige emissie en depositie van
vet"zurende en vermestende stoffen door het bedrijf;
• de geuremissie van het bedrijf en de invloed claarvan or de geurhinder in
de omgeving;
• de fijn stofemissie van het bedrijf en de bijclrage ervan aan de fijn stofconcentratie in de directe omgeving;
• de emissie van geur vanuit de brijvoerfabriek.

Om deze hoofdpunten goed te kunnen beoot'delen is van belang dat het MER
be\rat:
• een zelfstandig leesbare samenvatting, die duidelijk is voor burget's en
geschih.'"t is voor bestuurlijke besluitvorming;
• voldoende onderbouwend kaartmateriaal, voorzien van een duidelijke
schaal en legenda. Op het kaartmateriaal moeten in ieder geval kwetsbare
natuurgebieden en ge\Toelige objecten voor geur en fijn stof aangegeven
zijn, Geef ook helder topogt'afische namen en de afstanden van de gebieden en objecten tot het bedri,if aan;
• een heldere vergelijking van de gepresenteerde alternatieven volgens dezelfde methodiek en detailniveau.

Veoc:;r de samenstelling van de werkgroep van de COmmlSSl,;, m.e,r., haar """rkwijze en verdere projectgeg)wens,
rie loijlage 1 loij '.lit advies, Projectgegevens "n bijloehorende stulr.ken, VODr zover digitaal beschikbaar, z~in ook te
vinclen via \\'l\"\v.c:onlulissiemer.nl or,der a.::lviezen,
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2.

ACHTERGRONDEN

2.1

Probleemstelling en doel
De aanleiding en motivatie voor het voornemen staan beschreven in paragraaf
2.2 op bladzijde 4 van de startnotitie. Deze kunnen overgenomen worden in
het MER.

2.2

Wettelijk kader en beleidskader
De startnotitie geeft al enige informatie over het wettelijk kader en het beleidskader. In bijlage 3 van dit advies heeft de Commissie een opsomming
gegeven van mogelijk overig relevant(e~ beleid en regelgeving. In het MER dienen de consequenties en n'mdvoon,.raarden die hieruit voortk01nen voor het
voornemen te 'worden uitgewerkt.
VerdeI' adviseert de Commissie in het MER expliciet het bestemmingsplan
Rode Waterpare1 2 en de daarin voorgenomen woningbouw te behandelen.
Hiel"bij client in het bijzondel" - ook gelet op het feit dat 'wet- en I"egelgeving
stel"k in beweging zijn - rekening te \vol"den gehouden met de te venvachten
ontwikkelingen rond fijn stof. Momenteel wordt er gewed\:t aan een toetsingskader luchtk1Naliteit en landbouw.

2.3

Te nemen besluiten
Het MER wordt opgesteld ten behoeve van de besluitvorming ovel" de aangevraagde Wm-vergunning. De Commissie adviseert in het MER op te nemen
welke besluiten nag meer nodig zijn voor de I"ealisatie van het vool"nemen.
Denk hiel"bij bijvoorbeeld aan een ontheffing op g-rond van de Flol"a- en faunawet, een vergunning op grand van de Natuul"beschermings\vet 1998 of een
bouwvergunning.

3.

VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN ALTERNATIEVEN

3.1

Inleiding
In de startnotitie wOl"dt in hoofdstuk 2 een beschrijving gegeven van het VOOI"nemen. Ret voorkeursalternatief en de andere atternatieven moeten in het
MER worden beschl"even voor ZDver deze gevolgen hebben voor het milieu.
Geef een situatieschets van het plangebied en een breder studiegebied, waarin bebouv,ring en (ecologischj gevoelige gebieden opgenomen zijn,

Z-ie hienroor d.~ ,ziens\vijze ,..a.n de gemeente Zuicipla!:;_
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3.2

Voornemen
Ga bij de beschrijving van het voornemen systematisch in op:

•

het aantal te realiseren dierplaatsen en het aantal te houden dieren;
de uitvoering van het voornemen (per diercategorie) inc1usief beschikbare
oppervlakten per dier en leefoppervlaktenormen s , rekening houdend met
de vigerende '\velzijnsi'lNetgeving en het gekozen voersysteem;
de stallen, inrichting en installaties door middel van een duidelijke tekening, voorzien van relevante maatvoeringen, details en legenda. Hierbij
dient ook de ziekenboeg als zodanig duidelijk en herkenbaar te zijn aangegeven, In de plattegronden van de stallen moeten de geimplementeerde
codes uit de Regeling ammoniak en veehouderij (Ravj per afdeling aangegeven "rorden, alsmede het B\VL3 of Groen Label-nummer. Geef daarbij
aan uit welke regeling het Rav-nummer komt;
verdere onderdelen van het voornemen voor zover relevant vaor de milieueffecten, zoals de brijvoerfabriek en de soort, hoeveelheid en opslag van de
bijproducten en eindproducten bij deze brijvoerfabriek. Beschrijf het praces van voerbereiding en de apparatuur die daarbij wordt ingezet. Ga bij
de beschrijving van de milieueffecten hiervan ook expliciet en kwantitatief
in op de effecten van vrijkomende emissies en deposities, met name op de
luchtkr.'lf'Jiteit 5 ;
de plaatsing en hoogte van de emissiepunten en, ingeval '"an de toepassing van luchtwassers, ook de dimensionering van het luchtwassersysteem, in relatie tot de voorgenomen omvang '"an het bedrijf. Geef de milieuvoor- en -nadelen van de te overwegen systemen;
de uittreedsnelheden van de ventilatielucht waarmee wordt gerekend in de
verspreidingsmodellen voor de emissiepunten van de stallen. Geef tevens
wat de uittreedsnelheden zijn bij maximale ventilatie, indien gebruik gemaakt wordt van centrale afzuiging. Geef dan bovendien aan hoe deze
snelheden '.'!orden gerealiseerd op basis van een weerstandsberekening
van het gehele ventilatiesysteem in samenhang met de capaeiteit van de
ventilator(en) .

Geef een overzicht van de beoogde fasering en planning.

3.3

Referentiesituatie
Alge1l1een
Geef een beschrijving van de referentiesituatie waannee de alternatieven worden vergeleken. De referentiesituatie bestaat uit de bestaande toestand van
het milieu in het studiegebied en de te verwachten milieutoestand als gevolg
van de autonome ontiNikkeling. Omdat het bedrijf in zijn huidige omvang onder de IPPC-richtlijn valt, had het bedrijf per 30 oktaber 2007 emissie-arm
moeten zijn. Het voldoen aan de IPPC-riehtlijn maakt derhalve anderdeel uit
van de referentiesituatie,
Onder de autonome ontwikkeling '!,vordt de toekomstige ontwikkeling van het
milieu ve:rstaan, zonder dat de voo:rgenomen activiteit of een van de alternatieven wordt gerealiseerd. Deze toekomstige milieusituatie bestaat uit de ont-

Hierbij Client rekening te worden geheuClen met het Vs.rkend,esluit.
Meer infonnatie over de BWL-nummers staat in de toelichting van RAV "an 25 september 2006, nr.
BWL/2006310778 (stcrt. 24 oktoher 2006).
Os. minimaa! in 01' f\in ster, ammonialJ:, NOx en geur.
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wilekeling van de huidige activiteiten in het studiegebied en van nieuwe ac
viteiten in het studiegebied waarover 801 is besloten.

3.4

Alternatieven
Per alternatief dient aangegeven te "Jorden ,-velke overvlegingen aan de keu
ten grondslag Eggen, zoals milieuovenvegingen, overwegingen otutrent 1::
d:rijfsvoering en technische realiseerbaarheid.
Geef aan of de '.rerschiliende alternatieven kunnen voldoen aan de eisen v.
wet- en regelgeving. Een be1angrijke eis uit de Vl"et milieubeheer
dat de best beschikbare technieleen (BBTII5 worden toegepast. Houd oij 11
bepalen van de BBT rekening met de informatiedocumenten over BBT, zo~
opgenomen in de bijlage van de Regeling aanwijzing BBT-documentl
(BREF7j. Het lean vereist zijn am verder te gaan dan BBT, \vanneer bij,roc
beeld uit de omgevingstoets B blijkt dat lokale kenmerken dit vereisen, of wa
neer er een minimalisatiep1icht bestaat. Beoordeel in het Iv,[ER of dit aan .
orde is. Werle, indien dat het geval is, in het MER uit hoe voldaan kan wOt-d,
aan deze extra vereisten.
v~gerende

Hoewe1 geen verplicht onderdeel voor het MER, adviseert de Commissie i
zicht te geven in de investerings- en exploitatieleosten van de verschillen·
alternatieven. Dit geeft meer inzicht in de haalbaarheid van de alternatieven

3.5

Meest milieuvriendelijk alternatief (mma)
\VerIc in het MER het meest milieuvriendelijke alternatief (mmaj uit. Het mtl
moet:
• uitgaan van de technisch gezien maximaal haalbare mogelijkheden I
technieleen ter bescherming en! of verbetering van het milieu;
• realistisch zijn en binnen de competentie \'an de initiatiefnemer liggen.
De keuze van het mma dient piaats te vinden aan de hand van de me€
maatgevende milieuaspecten. Bij de ontwikkeling van het mma adviseert .
Commissie om primair aandacht te besteden aan maxima1e reductie van
uitstoot van verzurende en vermestende stoffen, geur en fijn stof, door de v(
gende maatregelen af te wegen:
• toepassing van een luchtwasser ! combinatieluchtl.'laSSer waarin e,
combinatie van ammoniak, geur en fijn staf met een hoog rendement kl
worden verwijderd;
• een emissiearm huisvestingssysteem, in combinatie met een lucht';'!,'asseJ
•
afzuiging van de lucht uit de brijvoerfabriek en de opslagen van de pr
ducten via de luchhvasser van de varkensstallen.
Betrek in de uit\\'ericing van het mma oak het aspect dierenwelzijn,
I

Dit iJegrip is opgenomen in e.rlikel 8.11 lid 3 Wm. In de prakt:ijk wordt ook weI de Engelse term 'BAT' ('b
a\-ailaJoIe techniques" geJoruikt. Bij de hepaling van BBT voor inrichtingen, Joij het verlenen van vergunning.
dient het Joevoegd gezag geJoruik te m.al-cen van het s-fw·egingskad.er uit het Inriehtingen en vergunningenbesl
~IvJo). artikel5a.l (8th. 2005, 527).
Deze BP.EF I:Best available technologr referenc>: d.ocument) is een hulpmiddel om de best besehikhare teehn
te bepalen.
Bij de bepaling van BBT dienen de technisehe kenmerken, de geografische liggi.ng van de installatie en
plaatsel.ijke mi.lieuomstandigheden in acht te v.'Orden genomen_ Dit wordt de omgevingstoets genoemd.
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Omschrijf en onderbouw duidelijk zowel het mma, als de afwegingen die hebben geleid tot het mma,

4.

MILIEUASPECTEN

4.1

Algemene opmerkingen
Doel van de vergelijking van alternatieven op milieuaspecten is inzicht te ge'len in de essenbiHe punten waarop, dan wei de mate waarin, de positieve en
negabeve effecten van de alternatieven verschi1len. Bij de vergelijking moeten
de grens- en streefwaarden van het milieubeleid worden betrokken. Uit deze
vergelijking kunnen eventueel nog eJ..:tra te nemen maatregelen worden afgeleid.
Geef van de vet'schillende altematieven kwantitatief het effect a.an op verzurende en vermestende stoffen, geur en fijn stof. Breng daarbij niet alleen de
effecten in beeld van de varkensstallen, maar ook van de aanwezige orijvoerfabriek. Ga bij de beschrijving van de milieueffecten hiervan expliciet en
1,..·"wantitatief in op de effecten van vrijkomende emissies en deposities, met
name op de luchtkwaliteit 9 •
Ga in op de stoffen zoals genoemd in de Nededandse emissierichtlijn lucht
(NeRl en de luchtkvmliteitseisen lit de Wet milieubeheer.
Voor de overige effecten is een kwalitatieve beschrijvingvoldoende.

4.2

Natuur, vermesting en verzuring
Algemeen
Het MER moet duidelijk maken welke gevolgen de voorgenomen activiteit kan
hebben op de natuur. Beschrijf of er naast de natuur met een beschermde
status jzie hieronder gebiedsbescherming en soortenbescherming) ook ,'>fidere
waardevolle natuur voorkornt in de nabijheid van het bedrijf. Geef aan of het
bedrijf naast de natuureffecten door verzurende en verrnestende emissies 10
nog andere natuureffecten kan he1oben, zoals verstoring of verdroging.
Gebiedsbescherming
In het MER moet aangegeven worden \vaar voor vermesting en verzuring gevoelige gebieden liggen en wat de ,,~fstand tot het bedl'ijf is. Gebruik hiertoe
duidelijk kaartmateriaal. Geef aan welke beschermde status de gebieden hebben fbijvoorbeeld Natura 2000-gebied, \Vav-gebied, Ecologische Hoofdstructuur of bescherrnd natuurmonumentl. Geef aan wat de huidige enj of toekomstige emissies van het bedrijf inclusief de brijvoerfabriek zijn. Geef vervolgens
per gebied aan:
• de (instandhoudings)doelstellingen;
• de kritische depositiewaarden van gevoelige habitattypen V001' stikstof 11;

•
10

11

Ga minllnaal in ap [\in stof, armnoniak, NOx en geur.
De belangTijkste verzurende en vetmestende stoffen
zijn Ammaniak (NH>j, Stikstofaxiden (NO.,j en
Zwaveldio,:ide (SO». Stikstofver'eindingen hebben een vennestende ",,,rking Voor verzuring geldt dat 1 mol
zwaveldioxide 2 mol zuur levert en 1 molstikstofoxiden af ammoniak 1 mal zuur levert..
D" kritische depa5itiewa..~denvoor de EHS zijn opgenamen in D. Bal, H.M. Beije, H.F. Van Dobben en A. van
Hinsberg (2007): O\'erzicht van Jr.ritische stikstofdep<>5ities \'oor naruurdoeltypen. Directie Kennis, Minister'e
van U\'V. De kritische depositiewaarden voor Natura 2000 hab'tatl)'Pen zijn opgenomen in H.F. van Dobben en
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•
•

de heersende achtergrondconcentratie van stikstof;
de deposities op de verschillende gebieden bij de verschillende a1ternatie'len;
• de gevolgen van de verrn.estende en verzurende deposities op de natuur.
Geef daarbij aan of er, in cumulatie met andere activiteiten, €len ~verdere)
overschrijding ontstaat van de kritische depositiewaarden.
Als de initiatiefnemer gebruik wil maken van saldering, dient per beschermd
gebied inzichtelijk gemaakt te \vorden:
• welke positieve effecten het opkopen van 'dierrechten' en 'ammonia.krechten' heeft en waar deze positieve effecten optreden in het natuurgebied;
• waar de negatieve effecten van de inrichting optreden in het natuurgebied;
• waar er per saldo positieve of negatieve effecten zijn te verwachten in het
natuurgebied.
Geef aan welke emissie- en depositiebeperkende maatregelen 12 genomen kunnen 'Norden.
Voor de vergelijking van achtergronddepositie, kritische depositiewaarden en
bijdrage van het voornemen, adviseert de Commissie gebruik te maken van de
eenheid NtQtM1/haJjaar. 13
Bovenstaande inforrn.atie kan gebruikt worden voor €len passende beoordeling.
Een passende beoordeling moet gemaakt worden als signific..·mte gevolgen
voor de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden (in cumulatie met andere plannen of projecten) niet kunnen ;'·lorden uitgesloten.
Hit de Natuurbeschermingswet 1998 ,rolgt dat €len project of plan alleen mag
worden \·astgesteld. als uit de passende beoordeling de zekerheid wordt verkregen dat de natuurlijke kenmerken niet worden aangetast, of de zogenaamde ADC-toets 14 met succes wordt doorlopen.
Soortenbescbeunillg 15
Beschrijf welke door de Flora- en fauna\vet beschermde soorten te verwachten
zijn in het plangebied. waar zij voorkomen en welk beschermingsregime voor
de betreffende soort geldt. 15 Ga in op de mogelijke gevolgen van het voornemen voel' deze beschermde soorten 17 en bepaal of verbodsbepalingen overtreden kunnen worden, zoals het verbod op het verstoren van €len vaste rust- of

1:2
D

14

IS

16

17

A. ~'an Him;berg, (200B). Ovemcht van kritische depositiewa.mden yoor stll-.stof, toegepa.st op habitatt;ypen en
Natura 2000-gehieden. Alterra-rapport 1654.
Zoals; emissiearme huis."\"esting~ toepassinc; van luchhvassers~ emissieanne nlestopslag.
A..,~.gro Stacks druid uit in ammonia.kdepositie, maar dit is "ergelijkbaar met de N"",,L depositie, omdat stallen
n~noeg ge~m andere stilr.stofiterloimiingen uitstoten.
Dit houdt op grond ,-an art. 199 en 19h\'an de Natuurbeschermingswet 1998 respectievelijk in:
A zi,in er blternatieve oplossmgen "oor een project of handeling? Inclusief looatiealternatieven.
D: zijn er QI..;ingende redenen ,-an groot openbaar belang v;-a..<rrom het project l:och gerealiseerd moet
worden?
C: welke £ompenserende m..qatregelen ,,"'Orden getroffen om te waarborgen dat de algehele samenhang van
Natura 2000 bewaard blijft?
Op de website www.minlnv.rJlnatuurwetgeving is uitgebreide infonnatie te vinden over de soortent>escherming,
waaronder de s~'$tematiekvan de Flora- en u.unawet en de yereisten voor het verk:rijgen van ontheffmgen voor
"erhoden handeEngen.
Op grand Yan de Flora- en faunawet en de da.mop gehaseerde algemene maaln!gelen van bestuur en
mini5teniHe regelingen lo",staan er vier verschillende heschermingsregimes. Welk regime van to",pa5sing is, is
afhankelijk van de groep waarloe de soorl loehoort. El' v"ordt ondersch",id gemaakt tuS5HI de volg",na.e
categorieen: tabel 1 (algemene scorle,i), tabel 2 (ovenge scorlen), tabel 3 (Bijtage 1'.l Habitatrichtlijn-J bijlage 1
AMvB-soorten) en vogels.
Bij de inventansatie ~-an de beschermd", soorten kan onder andere gebruik vtord"n gemaald van gegevens van
het
Natuurloket:
w ..v w.natuurloket.nt
en
protocollen
van
de
Gegevensautonteit
Natuur:
www.gegevensautoriteitnatuur.nl.
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verblijfplaats 1B , Geef indien verbodsbepahngen overtreden kunnen worden
aan ,velke i:twloed dit heeft op de staat van instandhouding van de betreffende
scort. Beschrijf mitige:t'ende en/of compenserende maatregelen die eventue1e
aantasting 1cunnen beperken of \roorko:tnen.

4.3

Geurhinder
Beschrijf in het MER:
• de geurbe1asting op de gevoehge objecten, inc1usief de gevoelige objecten
op het nabijgelegen industrieterrein Doe1wijk, in odour units. Doe dit volgens de in de 'Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) aangegeven rekenmethode. Getoetst dient te worden op basis 'van artikel 3 Wgv. Indien de betreffende gemeente bij gemeentehjke verordening volgens artikel 6 T"Vg'l
andere waanfen heeft vastgesteld, dan dienen deze waarden all' toetsingskader;
• bij toepassing van artike1 3 lid 4 (overbelaste situatiesj van de V,Tg~oJ een
duide1ijke berekening yan wijze waarop de 50%-regehng is toepast; 19
• de momenten van maxima1e geurhinder die per etmaal kunnen optreden.
!·Aaak een inschatting van de maximale geurniveaus die zich kunnen
voordoen;20
• ga in op hoevee1heid en op de keuze van het soort voer (zoals natte of droge bijproductenl en de gevolgen hiervan voor de geurhinder.
Voer, gezien de omvang van het initiatief, de omliggende woningen en de binnengekomen zienswijzen 21, cumulatieve geurberekeningen uit. Dit past binnen de omgevingstoets.
Betrek bij de vaststelling van de achtergrondbelasting van geurhinder22 de
reeds aanwezige, andere veehouderijbedrijven in de omgeving van het initiatief en die nieuwe veehouderij-initiatieven waarvan de omvang en de locatie
(bij benaderingl bekend is. De Commissie adviseert om bij de uitwerking \'an
de cumu1atieve geurhinder gebruik te maken van bijlagen 6 en 7 ',an de
"Handreiking bij Wet gem-hinder en veehouderij".23

4.4

Luchtkwaliteit
Verge iii king van alternatieven
Om de a1ternatieven onderling en met de referentiesituatie te kunnen vergelijken is het noodzakelijk om de effecten op de luchtconcentraties van in het
bijzonder fijn stof (PM lO en PM 2•5)24, 25 te beschrijven, ook onder de grenswaar-

I. De verboolsbepalingen zi,in opgenomen in art. 8 (planten) en 9 - 12 (clieren:1 van ole Flora- en faunawet.
Zie pagina 20 in het document 'hanolreiking wet geurhinoler en veehouderij, versie 5 maart'o
http://v..·wv...infomiLnl/publish {pages{65 71 0 I handreikingwetgeurhinderenveehouclerijversie5maart2 .pdf
20 Bij';oorbeelcl spoelgoten g-eeft g-eurpieken tijclens de spoelbeurten. Vaak zijn er 2 s}Xlelmomenten per dag.
21 Zie hiervoor de cienswijze \'an de gemeente Zuidplas.
22
De rekenmethodiek, V-stacks genied, adviseert te .,>lerken m€t een bereik van 2 lan. rondom het initiatief. Hoadt
deze afstand aan voor het in kaart brengen van de achteTgrondbelasting van geur (cumwatieve geurhinder).
2' InfoMil, aanvulling van 1 rna 2007, op de Hand:r€iking bij Wet geurhinder en veehouclerij van de versie 1.0, 6
maart2007.
24 Vanwege de heersende problema.tiek t ....v. fun stof en het feit dat intensieve veehouclerijen een belangr:ijke bron
van f;.in stof z\in. wordt fijn stof met name gencemd. Dat laat onverlet dat "ok voor de andere stoffen uit de Wet
rnilieubeheer moet ,,'Orden aangetoond aat voldaan v..'Orclt aan de gelclende norman (bij,·oorbeelcl N0 2 ).
25
De gevolgen voor de PM2 ,s-c>3nC€ntr..ties zijn mOl'nenteel hat beste te bepalen 01" basis van de beschikbare PM ,O en NH,-emissiegege,-ens. PI<,1ho en NH, emissies zijn dasrbij af te leiolen uit hat aantal dieren en emissiefactoren,
welke laatste afhankelijk zijn van 0.". het stalsysteem :
19
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den. 26 Daar'bij k.."ln gebruik worden gemaakt van berekeningen die voldoen
aan de Regeling Beoordeling Luchtkwaliteit 2007 27 • Presenteer de resultaten
van de berekeningen middels verschilcontourenkaarten 2S en geef per contour
de hoeveelheid en ligging aan van woningen en andere gevoelige objecten en
groepen. Z9
Laat zien welke alternatieven en mitigerende maatregelen mogelijk zijn om fijn
stofemissies zoveel mogelijk te voorkomen, dan wel de luchtkwaliteit te verbeteren.
Toetsinll(; aan wettelijke eisen
Momenteel maakt geen enkele intensieve veehouderij als 'in betekenende mate '-project onderdeel uit van het Nationaa1 Samenwer1<ingsprogramma Luchtkwaliteit (NSLj. Maak, indien het initiatief zich wel als 'in betekenende mate'
kv;'alificeert30 , aannemelijk dat met het voornemen wordt voldaan aan de
luchtbvaliteitseisen opgenomen in de Wet milieubeheer, of geef aan hoe het
betreffende voornemen is aangemeld in het NSL,
Indien het initiatief zich als 'niet in JJetekenende mate' kwalificeert, dient aannemelijk te worden gemaakt dat de toename van de concentratie minder dan
3% van de grenswaarde bedraagt. Maak duidelijk dat voldaan kan wot-den
aan de anticumulatiebepaling opgenomen in de AMvB 'niet in betekenende
mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)'.3t

4.5

Brijvoerfabriek
In het MER dienen ook specifiek de milieugevolgen van de emissies vanuit dit
gedeelte van de inrichting in bee1d te worden gebracht. Hierbij dient enerzijds
rekening gehouden te worden met de opslag van de grondstoffen en het gereed product en anderzijds met het gedeelte in de voerlabriek waar de bijprodueten worden bewerkt en behandeld. Ga in op de stoffen zoals genoemd in
de Nederlandse emissierichtlijn lucht (Ner).

Eij int"nsi"ve ve"houderij kan de emissie van primair PM,., grofu'eg g"l.\ik geste!d worden aan 20% van d"
PMlO "mis.i"•. Daarvan kan v"n'olgens via een v"r.preiding5mode! de depositie b"rek"nd worden;
Daarna.a.st moet de sEcundaire Plvb,: bepaald t~tord.en. Deze onts:taat doordat geEmitteerd NH] in de
almodeer wordt omgezet in NH~-deel1je. INH.NO, en (NlL)2S04). De omz.:tting van NH, naar NH.-deelt;ies
bedraaet ca 5% per uur. D" binnen .:en b"paald tijds"".t"k omgevormde NH. op "en ""paalde locatie is
daarbij afhank,,!ijk van de windsnelheid. De eemiddelde wind.n"lh"id in Nederland bedraagt 3,6 mi•. De
fracti" van de NH,-"missie die op v"rschillend" af.tancl.:n van de bron drOOl' of nat deponeert als NH,
danw,,! NH. is "",ergege\'en in Van Jaarsv.:ld, J.A. (1995), Mod"lling the atmospheric beha,,,our of
pollutant•. UvU Proefschrift; RlVM rapport nr. 722501005, 1995.
De totale fijn .tor depositie moet dus in h"t MER worden we.:rgeg",'en al. de depo.itie ,'an PM10 (te b"reken"n
al" vanouds), de primair" PM",-depositie lte berekenen via de bo".mg"noemde 20%-.t"lreg,,1} "n d" cl"positi"
van secundaire PM", It.: berek"nen ,,,a het bovengeno"mde RIVM-rapporl).
,. Ook onder d" huidige luchtkv;aliteitsgren.waard"n kunnen immers nog aanzienliike gez.ondheidseffecten
optreden.
'7 Gebleken is dat in d" GCN-bestanden de ve"houderijbedrij\'en met altijd geed g"situe"rd zijn. Dit komt doomt
in de GCN-be.tanden de locatie is e,<:bas.:erd op het postadres van ""drij"en "n met op de daadwerkeliJ'lM
locatie_ DE: Corranissie a-aviseert daarom bij de kl.erekemng van de effe.cten van het voomemen voor fijn etof
'"
"

.:zonodig de GCNRgegevens te corrigeren op bas.is van vergunningsverleningsgegevens.
Gehruik hien'oor kla••ebreedtes van 1,0 ).lg/rn' of mind"r, indien klas."br.:edt"" van 1,0

j.lg!rn' onvoldo"nde
onder5ch"idend "ijn.
Gebruik hiervoor de zogehet.:n Adres Codering Ned...land lACNj-h"standen_ Denk bij gevoelige ohject.:n aan
kinderdB.gv-erblij'...en~ scholen verpleeg- en verzorgingshuizen en ",roningen. Gevoelige g-roepETI zijn bij\foorbeceld
kinderen l ouderen en mensen met long- of hartziekten.
Dit is het geval als d" toename van d" concentratie door het project meer dan 3% van de erenswaarde b"dra..'-lgt.
Zie artil<e! 5 van de"e AM\'B. Dit is het geval als projecten gebruik {zuUen} rn..q1<en van de"elfd"
ontsluiting••tructuur en aan elkaar (zuUen) grenz.:n, dan "",I in elkaars direct" nahijheid (zullen) zijn gelegen
tot e"n af.tand van t"n hoogste 1.000 meter vanaf d.e grens van de desbetreffende Iocatie Dr inrichting. Dit
sp"elt niet als de tMname "an d.e concentraties ter plaats" met me"r bedra"-et dan 0,1 l'g/m'.
l

'0

"
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4.6

Overige aspecten

4.6.1

Geluid

Breng in het MER de geluidsbelasting door het voornemen in beeld, toets aan
geldende wet- en regelgeving en geef aan in welke mate dit gevolgen voor de
omgeving heeft. Ga daarbij minimaal in op:
•

•

4.6.2

de geluidsemissies en -immissies (op geluidgevoelige bestemmingen) voor
de dag-, avond-, en nachtperiode, voor de representatieve bedrijfssituatie
met bijbehorende lorijvoerfabriek, inc1usief regelmatig terugkerende geluidspieken, zoals het laden of lossen van varkens, voer of mest;
de geluidsbelasting vanwege het lextral vrachtverkeer dat gerelateerd is
aan de inrichting. Geef daartoe een kwalitatieve beschrijving van de geluidsbelasting in de dag-, avond-, en nachtperiode, op het wegennet in de
directe omgeving van de inrichting en de bijdrage van de inrichting hieraan. Voer deze beschrijving k'tvantitatief uit, ,";anneer een knelpunt kan
ontstaan voor omliggende woningen. 32

Klimaat en Energie

Geef aan in hoeVetTe de uitstoot van loroeikasgassen kan worden geminimaliseerd. Betrek hierbij naast onderstaande aspecten rond energieverbruik in
ieder geval C02-zuinig bouwen, aanpassingen in voer ten behoeve 'van een
reductie in methaanemissie en de wijze en duur van de mestopslag 33 •
Geef in het MER in hoofdlijnen de energiehuishouding '1001' het voornemen
weer, bijvoorbeeld in de vorm van stroom- en gasverbruik per dier. Beschrijf
de ambitie op het gebied van energiebesparing en eventueel te nemen energiebesparende maatregelen. Geef daarbij aan welke energiebesparing wordt
venvacht.
Bepaal bij hoge luchtsnelheden van de uit de staUen uittredende ventilatielucht het daarmee samenhangende energieverbruik

4.6.3

Veiligheid en gezondheid
Breng de effecten van het voornemen op de veiligheid en gezondheid in beeld.
Ga in de beschrijving van de veiligheid in op de opslag en verwerking van
zuur.
Geef zo goed mogelijk d.e kans weer 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.
Beschrijf in het MER de risico's met betrekking tot zoonosen 34 , zoals o.a. MRSA, en de mogelijke maatregelen die getroffen kunnen worden om de risico's
voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken 35 •

"

Dit is aan de orde wanneer woningen 2ich vlakbij de in- of uitrit van het bedrijf be\mden. Hier zal de

"

geIuidshelasting zwaarder zijn cloor optreld:end of afremmend YErkeeL Gebruik bij de beoordeling of "en
knelpunt a:m de oTde is de circulaire van 29 fehruan 1995 "GeIuidhinder veroorzaakt door het w"gverkeer van
en naar de inrichtingl!_
MestopsL«g Y...aIl veel mtstoot "an CO, en CH4 veroorzaken.
Een zoonos€ is een ziekte die !tan worden overged.n~genvan dieren op m-ensen.
Maak hierhij gebruik van het RIVM hriefrappormr. 215011002: Volksge.zondheidsaspecten van
Yeeh-ouderijmega.bedrij"~'''enin NederhmcL Zofrno5en en antibioticurr~re5i!::tentie_

~4

"
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Onlangs is een consortium 36 in opdracht van het M:inisterie van VV\'8 gestart
met een onderzoek naar de relatie tussen intensieve veehouderij en gezondheidspn>blemen, De Commissie adviseert om ontwikkelingen hieromtrent
goed in de gaten te houden.

4.6.4

Veewetziekten
Geef aan welke situatie er ontstaat wanneer, bijvoorbeeld ten gevolge van
veewetziekten, een venroers- of exportverbod wordt ingesteld en 'l,velke maatregelen worden genomen am binnen het bedrijf dierop\'ang te realiseren. Geef
hierbij aan v.'elke milieueffecten dergelijke maatregelen met zich meebrengen,
ook door de eventuele noodzaak om 'Illest langer op te slaan.

4.6.5

Water en bodem
Breng de effecten van het voornemen op het watersysteem via bijvoorbeeld
een watertoets in beeld. Besteed daarbij aandacht aan:
• de waterbalans van de bedrijfsmatige processen (bedrijfswatersysteemj;
• de ~Naterhuishoudingvan het heIe plangehied (hemelwatersysteemj;
• de maatregelen om verontt"einiging van grond- en oppet'vlaktewater te
voorkomen;
• de locaties en het ruimtebeslag van de infiltratievoorzieningen en de buffers 37 ;
• de onttrekking van grondwater tijdens de bouw van de stallen, Breng de
mogelijke consequenties voor de waterhuishouding in beeld.
Geef in dit verband ook aan hoe en hoeveel water via een eigen bron vJOrcit
gewonnen en wat ciit betekent voor de grondwaterstand. Geef aan hoe
.reinigings-, spoel- en regenwater \vorden opgeslagen en afgevoerd.
Geef daarnaast aan hoe verspreiding van relevante aanwezige schadelijke
stoffen via de bodem voorleomen wordt. Bespreek daarbij in ieder geval de
opslag en verwerking van het spuiwater I:de wijze van venver'kingj afvoer en de
hee'ireelheid water.~ ten behoeve van de chemische of combinatieluchtwassers.

4.6.6

Landschap en Cuttuurhistorie

In een agrarische omgeving kunnen archeologische resten, waardevelle cultuurhistorische elementen en learalcteristieke landschappen veorkomen, zoals
bij'irDorbedd oude hoerderijen en learakteristieke houtwallen. Neem in het
MER een beschrijving op van de archeologische ven'iTachtingswaarden, cultuurhistorische waarden en landschapselementen, als basis veer de effectbeschrijving van alternatieven en varianten. Indien er mogelij1c archeologische
waarden aan'l,vezig zijn, dient dit door middel van inventariserend veldonderzoek verdet" in beeld te worden gebracht. Beschrijf indien aanwezig hoe effecten op archeologische resten, waardevolle cultuurhistorische elementen en
karakteristieke landschappen veorleemen of beperkt zullen worden.

,.

'7

Hieraan n..men de volgend.. partijen de..!: h..t W.AS (Institute for Risk AS£'Elssm..nt Sciences) "an d .. Universiteit
Utrecht, het Instituut voor ond..rzoek van de g..zondheidszorg INIVELl, het Rijksinstituut voor Volksjlf'-zonclheid
en Milieu (RlVM) en het bureau Gezondheid, Milieu & Veiligheid ,'an
GGD'en Brabant/Zeeland.
Deze dienen om verlraagde lozing van hemelwater d.."t niet kan worden geinfiitr""rd in de bodem te
bewerksteUigen.

de
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Geef in het MER ai3.11 hoe de nieU'INe inl"ichting optimaal landschappelijk kan
worden ingepast. Geadviseerd \vordt in het MER €len visualisatie van het toekomstige bedrijf op te nemen.

5.

VORM EN PRESENTATIE
Om de onderlinge vergelijking van altet'nRtieven te verduidelijken adviseert de
Commissie om in een visueel toegankelijk overzicht de beoordeling van de
alternatieven op de meest onderscheidende effecten te ven·"erken. Dit betekent dat het MER helder en gestructureerd moet zijn zodat de milieuinformatie goed is ter"ug te 'linden. Daarmee \vordt de ondedinge vergelijking
vergemakkelijkt. Doe! van de vergelijk.ing is inzicht te geven in de mate waarin, dan wei de eS$enti~ne punten waarop, de positieve en negatieve effecten
van de voorgenomen activiteit en de alternatieven verschiHen. VergelijIr..ing
meet op dezelfde wijze en met het zelfde detailniveau plaatsvinden. Bij de vergelijking moeten de grens- en streefwaarden van het milieubeleid \'lenten betrokken.
Verder \vordt aanbevolen om:
• het MER zo beknopt mogelijk te houden, onder andere door achte!"grondgegevens niet in de hoofdtekst zelf te ve!"melden, maa!" in €len bijlage op te
nemen;
• €len 'lerkla!"ende woo!"denlijst, €len lijst van geb!"uikte afkortingen en €len
litemtuudijst bij het MER op te nemen.

6.

OVERIGE PUNTEN
Evaluatieprogramlll.a
Ret bevoegd gezag moet bij het besluit over de mi1ieuvergunning aangeven op
weU<:e wijze en op welke termijn €len evaluatieonderzoek verricht zal worden.
Dit dient am de voorspelde effecten met de daad\verkelijk optredende effecten
te kunnen ve!"gelijken en 20 nodig aanvullende mitigerende maatregelen te
treffen. Ret vet'dient aanbeveling om in het MER reeds €len aanzet tot een programma voor dit onderzoek op te nemen. Er bestaat €len sterke koppeling tussen onzekerheden in de gebruikte voorspellingsmethoden, de geconstateetde
leemten in kennis en het te verrichten evaluatieonderzoek.

V001" de onderdelen 'leernten in milieu-informatie' en 'samenvatting van het
r'.1ER' heeft de Commissie geen aanbevelingen naast de wettelijke voorschriften.
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BIJLAGE 1: Projectgegevens richtlijnenfase besluit-m.e.r.
Initiatiefnemer: Gehcoeders Smits Holding bv
Bevoegd gezag: het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid
Holland
Besluit: vergunning op grond van de \Vet milieubeheer
Categorie Gewijzigd Besluit m.e.!". 1994: C14.0
Activiteit: uitb1'eiden agrarisch bedrijf
Procedurele gegevens:
aankondiging stat-t procedure in Hart v·an Holland V"tm 20 januari 2010
ter inzage legging startnotitie: 25 ja.nuari tot en met 22 februari 2010
adV"iesaanvt"l.\ag bij de Commissie m.e.r.: 19 januari 2010
richtlijnenadvies uitgebracht: 23 maart 2010
Samenstelling van de werkgroep:
Pet- project stelt de Commissie een vlerkgroep samen bestaande ud enkele
deskundigen, een voorzitter en een werkgroepsecretaris. De \verkgroepsamenstelling bij het onderhavige project is als volgt:
i1'. S. Bokma
ing. G.J .H. Elbertsen {secretarisl
ie. N.G. Ketting (voorzitterl
ing. M. Pijnenburg
Wel-kwijze Commissie bij richtlijnenadvies:
In dit advies geeft de Commissie aan welke ondenverpen naar haar mening
behandeld dienen te worden in het MER en met vlelke diepgang. De Commissie neemt hierbij de startnotitie als uitgangspunt. Om zich goed op de hoogte
te stellen van de situatie en relevante omstandigheden legt de Commissie in
de meeste gevallen een locatiebezoek aI.
Zie ,roar meer informatie over de werkv,Tijze van de COlnmissie
w"v'T\'l.commissierner.nl op de pagina Commissie m.B_L
De Commissie heeft kennis genomen van de ziens'""ijze, die zij van het bevoegd gezag heeft ontvangen. Dit advies ven'Jijst naar een reache als die
nieu\ve inzichten naar voren brengt over specifieke lokale milieuomstandigheden of te onderzoeken alternatieven.
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BIJLAGE 2: Lijst van zienswijzen en adviezen
1.

Gemeente Zuidplas, Nieuwerkerk aan den IJssel
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BIJLAGE 3: Wette1ijk kader en be1eidskader
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de Nota ruimte;
de \'Vet op de archeologische monumentenzorg (Wamz);
de Vogel- en Habitatrichtlijn;
de Cultuut"historische ivaardenkaart;
de Kaderrichtlijn \Vater en de relevante waterplannen van provincie, waterschap en gemeente, in verband met bescherming van aquatische ecosystemen, duurzaam 'iNatergebruik en verbeteren \.,raterkl...raliteit;
de \'latenvet;
de Lozingenbesluit open teelt en veehouderij;
de IPPC-richtlijn, BREF's en IPPC-beleidslijn;
Oplegnotitie BREF Intensieve pluimvee en varkenshouderij;
de Meststoffenv.ret in verband met het Uitvoeringsbesluit betreffende de
opslagcapaciteit voor mest;
de Necl.edandse emissie richtlijn;
de Nederlancl.se Richtlijn Bocl.embescherming (NRB);
de Handreiking 'Beoorde1ing activiteiten die stikstofdepositie veroorzaken
op Natura 2000-gebieden ';
de Wet Nlilieubeheer (Wm);
de Natuurbeschermingswet 1998;
de Flora- en Faunawet;
de Wet geluidhindet" (Wghj en de bijbehorende geluidsvoorschriften;
het Inrichtingen- en "l.'ergunningenbesluit milieubeheet" (I"I.'b);
de Gezondheid- en welzijnswet voor dieren (G\V\VD) alsmede het Varkensbesluit;
de luchtkl.'liuiteitseisen zoals opgenomen in de Wet milieubeheer;
de (gewijzigdej Regeling beoordeling luchth.·"waliteit 2007 (RBLj;
de Provinciale stt"eek- en milieuplannen en verordeningen;
het IRP Zuidplas;
het gemeentelijke beleid voor het gebied, zoals het bestemmingsplan en
het landschapsontv,riklcelingsplan;
de \Vatertoets van het \Vaterschap.
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III.

ZIENSWIJZEN EN ADVIEZEN

Gemeente Zuidplas
De zienswijze van de gemeente is verwerkt in het advies veer richtlijnen van de cemmissie veer de
milieueffectrappertage, welk advies is evergenemen in deze richtlijnen.
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