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1. Oordeel over het MER 
VOF C.H. Tol is voornemens haar melkveehouderijbedrijf aan de Quacksedijk 6 te Rockanje te 
wijzigen en uit te breiden.1 Daartoe worden 2 nieuwe melkveestallen en een verzorgend ge-
bouw2 opgericht. Het bedrijf zal na realisatie van de uitbreiding plaats bieden aan 496 melk- 
en kalfkoeien en 134 stuks jongvee. De gemeenteraad van Westvoorne overweegt ten behoe-
ve van dit initiatief een bestemmingsplanwijziging door te voeren om de realisatie van de 
bouwwerken mogelijk te maken. Het plan-MER is opgesteld ten behoeve van deze bestem-
mingsplanwijziging. 
 
Ten behoeve van de toetsing van het MER heeft de Commissie3 een locatiebezoek afgelegd. 
Tijdens het locatiebezoek is onder andere nadere informatie verstrekt over de maximale in-
vulling van het bouwblok. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de bepaling in de bestemmings-
planregels op grond van art. 3.4.1 onder a4 zal vervallen. Op basis hiervan acht de Commis-
sie het aannemelijk dat met de beoogde uitbreiding het bouwblok maximaal benut wordt. Het 
MER beschrijft daarmee de maximale milieugevolgen van het voornemen.  
 
Ook is tijdens het locatiebezoek nadere informatie verstrekt over de bescherming van de 
mogelijk aanwezige archeologische waarden. De extra informatie die verstrekt is, is verwerkt 
in het document “Aanvullende toelichting m.e.r. Quacksedijk 6 Rockanje”, welke aan het MER 
zal worden toegevoegd. 
 
De Commissie is van oordeel dat, samen met de bovengenoemde toelichting, de essentiële 
informatie in het plan-MER aanwezig is om het milieubelang volwaardig te kunnen meewegen 
bij de besluitvorming over de bestemmingsplanwijziging.  
 
De aanvullende notitie heeft niet ter visie gelegen. Daarom heeft de Commissie geen ziens-
wijzen hierover in haar advies mee kunnen nemen. De Commissie adviseert de notitie zo 
spoedig mogelijk openbaar te maken. 

                                                           

1  In de vergunde en feitelijke situatie worden 100 melkkoeien en 70 stuks jongvee gehouden. 
2  In dit gebouw zullen de melkstal, zieken- en afkalfstal, wacht- en behandelruimte gesitueerd worden. 
3  Voor de samenstelling van de werkgroep van de Commissie m.e.r., haar werkwijze en verdere projectgegevens, zie 

bijlage 1 bij dit advies. Projectgegevens en bijbehorende stukken, voor zover digitaal beschikbaar, zijn ook te vinden via 
commissiemer.nl onder ‘Advisering’ of door in het zoekvak het projectnummer in te geven. 

4   Deze bepaling luidt: “Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de vereiste dat binnen het 
bouwblok moet worden gebouwd, zoals bepaald etc., waarbij de overschrijding niet meer bedraagt dan 25% van de 
oppervlakte van het bouwvlak.” 
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BIJLAGE 1: Projectgegevens toetsing MER 

Initiatiefnemer: burgemeester en wethouders van de gemeente Westvoorne 
 
Bevoegd gezag: gemeenteraad van Westvoorne 
 
Besluit: wijzigen van het bestemmingsplan 
 
Categorie Besluit m.e.r.:  
plan-m.e.r. vanwege kaderstelling voor categorie D 14.  
plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling 
 
Activiteit: wijziging van het bestemmingsplan ten behoeve van uitbreiding van een melkvee-
houderij 
 
Procedurele gegevens: 
kennisgeving MER in de Staatscourant van: 13 juni 2012 
ter inzage legging MER: 14 juni 2012 tot en met 25 juli 2012 
aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.: 7 juni 2012 
toetsingsadvies uitgebracht: 17 augustus 2012 
 
Samenstelling van de werkgroep: 
Per project stelt de Commissie een werkgroep samen bestaande uit enkele deskundigen, een 
voorzitter en een werkgroepsecretaris. Bij dit project bestaat de werkgroep uit: 
ing. E.E.M. Coopmann-van Overbeek 
ing. G.J.H. Elbertsen (werkgroepsecretaris) 
ir. N.kG. Ketting (voorzitter) 
ing. M.J.P. van Lieshout 
 
Werkwijze Commissie bij toetsing: 
Tijdens de toetsing gaat de Commissie na of het MER voldoende juiste informatie bevat om 
het milieubelang volwaardig mee te kunnen wegen in het besluit. De Commissie gaat bij het 
toetsen uit van de wettelijke eisen voor de inhoud van een MER, zoals aangegeven in artikel 
7.7 dan wel 7.23 van de Wet milieubeheer, en van eventuele documenten over de reikwijdte 
en het detailniveau van het MER. Indien informatie ontbreekt, onvolledig of onjuist is, beoor-
deelt de Commissie of zij dit een essentiële tekortkoming vindt. Daarvan is sprake als aan-
vullende informatie in de ogen van de Commissie kan leiden tot andere afwegingen. In die 
gevallen adviseert de Commissie de ontbrekende informatie alsnog beschikbaar te stellen, 
vóór het besluit wordt genomen. Opmerkingen over niet-essentiële tekortkomingen in het 
MER worden in het toetsingsadvies opgenomen voor zover ze kunnen worden verwerkt tot 
duidelijke aanbevelingen voor het bevoegde gezag. De Commissie richt zich in het advies dus 
op hoofdzaken die van belang zijn voor de besluitvorming en gaat niet in op onjuistheden of 
onvolkomenheden van ondergeschikt belang. 
Omdat de Commissie niet is geraadpleegd bij de voorbereiding op het MER heeft ze een loca-
tiebezoek afgelegd om zich goed op de hoogte te stellen van de situatie. 



 

 

 

Zie voor meer informatie over de werkwijze van de Commissie www.commissiemer.nl op de 
pagina Commissie m.e.r. 
 
Betrokken documenten:  
De Commissie heeft de volgende documenten betrokken bij haar advies:  
• Bestemmingplan + PlanMER Quacksedijk 6, Rockanje Westvoorne, 21 mei 2012 
• Aanvullende toelichting m.e.r. Quacksedijk 6 Rockanje, 6 juli 2012 
• Onderzoek Wet Luchtkwaliteit, 5 juli 2012 
 

 
De Commissie heeft kennis genomen van 1 zienswijze, die zij tot en met 25 juli 2012 van het 
bevoegd gezag heeft ontvangen. Zij heeft deze, voor zover relevant voor m.e.r., in haar ad-
vies verwerkt. 
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