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1. Oordeel over het MER 
Vermeerderingsbedrijf Exterkate VOF is voornemens haar zeugenhouderij aan de Slaghek-
kenweg 18 te Bentelo (gemeente Hof van Twente) te wijzigen en uit te breiden. In de nieuwe 
situatie zal de bestaande stal worden verlengd en ingericht als biggenstal en zullen nieuwe 
stallen worden gerealiseerd voor opfokzeugen, guste, dragende en kraamzeugen. Het bedrijf 
biedt dan plaats aan 3.063 fokzeugen, 462 opfokzeugen, 3 dekberen en 12.474 gespeende 
biggen. 
Hiervoor wordt bij het bevoegd gezag, het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Hof van Twente, een vergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo) aangevraagd. Tevens dient het bestemmingsplan gewijzigd te worden 
voor de realisatie van dit project. Voor de besluitvorming over de aanvraag van de vergunning 
en de bestemmingsplanwijziging wordt de gecombineerde plan-/project-m.e.r-procedure 
doorlopen. 
 
In dit advies spreekt de Commissie1 voor de milieueffectrapportage (hierna de Commissie) 
zich uit over de volledigheid en juistheid van het MER. 
 
Tijdens het locatiebezoek2 heeft de initiatiefnemer aanvullende informatie op het MER aange-
leverd3. Deze informatie dient als onderdeel van het MER gezien te worden. 
De Commissie signaleert echter bij toetsing van het MER een tekortkoming, die zij essentieel 
acht voor het volwaardig meewegen van het milieubelang bij de besluitvorming. De tekort-
koming betreft de bepaling van de berekende gemiddelde hoogte en diameter van de ventila-
toren op stal B1 waardoor de verspreiding van emissies niet correct bepaald is.  
 

De Commissie adviseert een aanvulling op het MER op te stellen voordat de besluiten over de 
bestemmingsplanwijziging en de omgevingsvergunning worden genomen.  
 
In hoofdstuk 2 wordt het oordeel van de Commissie nader toegelicht. In hoofdstuk 3 worden 
aandachtspunten gegeven voor het vervolgtraject. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

1  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. 

2  De Commissie heeft op 23 juli 2013 een locatiebezoek afgelegd om zich goed op de hoogte te stellen van de situatie. 
3  Aanvulling COMBI-MER  
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2. Gesignaleerde tekortkoming 
In dit hoofdstuk licht de Commissie haar oordeel toe en doet zij een aanbeveling voor de op 
te stellen aanvulling. Naar het oordeel van de Commissie is het uitvoeren ervan essentieel om 
het milieubelang volwaardig mee te wegen bij de besluitvorming. 
 

2.1 Bepaling emissies stal B1 
Bij de bepaling de emissies uit stal B1 is voor de verschillende ventilatoren op deze stal een 
gemiddeld emissiepunt berekend. Hierbij is uitgegaan van een gemiddelde van 3 ventilator-
hoogtes (1 per stalcompartiment) en van een gemiddelde diameter van de ventilatoren van 
stal B1. 
Voor de hoogte en doorsnee van dit emissiepunt dient echter uitgegaan te worden van een 
gewogen gemiddelde over alle hoogtes en diameters van alle aanwezige ventilatoren op stal 
B1. Door het niet correct bepalen van hoogte en doorsnee van het emissiepunt wordt voor de 
emissies van ammoniak, geur en fijn stof een verkeerde “pluim” berekend. Hierdoor wordt de 
verspreiding van deze emissies niet juist weergegeven. 
 
De Commissie adviseert in een aanvulling op het MER op de juiste wijze het gewogen emis-
siepunt van stal B1 te bepalen en de berekeningen met de verspreidingsmodellen van ammo-
niak, geur en fijn stof hierop aan te passen. 

 

3. Aandachtspunten voor de besluitvorming 
De Commissie hoopt met onderstaande aanbevelingen een bijdrage te leveren aan de kwali-
teit van de verdere besluitvorming. De opmerkingen in dit hoofdstuk hebben geen betrekking 
op essentiële tekortkomingen. 
 
Fasering van de planrealisatie 
In het MER wordt aangegeven dat de beoogde bedrijfsontwikkeling in fasen zal worden door-
gevoerd. Hierbij zal eerst ongeveer de helft van de beoogde uitbreiding plaatsvinden en (en-
kele jaren) later de tweede helft. In het MER worden de effecten op het milieu beschreven op 
basis van de realisatie van het totale project. Er is niet ingegaan op de effecten van de afzon-
derlijke fases.  
 
• De Commissie adviseert voorafgaand aan de besluitvorming een toelichting te geven op 

de milieueffecten van de afzonderlijke fases, omdat dit voor omwonenden relevant kan 
zijn.  
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Cumulatieve geurhinder 
In het MER is naast de individuele geurhinder ook de cumulatieve geurhinder van het voor-
nemen bepaald op de geurgevoelige objecten in de omgeving van de inrichting. Bij het vast-
stellen van de hoeveelheid geurhinder in relatie tot beoordeling voor een goed woon- en 
leefklimaat met betrekking tot geur is Tabel B (voorgrondbelasting) in plaats van Tabel A 
(achtergrondbelasting) van bijlage 6 van de Handreiking bij Wet geurhinder en veehouderij 
gehanteerd. Hierdoor geeft het MER een overschatting van de cumulatieve geurbeleving in de 
omgeving. 
 
• De Commissie adviseert voorafgaand aan de besluitvorming inzicht te geven in de mate 

van cumulatieve geurbeleving in relatie tot het woon- en leefklimaat op basis van Tabel 
A van bijlage 6 in combinatie met bijlage 7 van de Handreiking bij Wet geurhinder en 
veehouderij. 



 

 

BIJLAGE 1: Projectgegevens toetsing MER 

Initiatiefnemer: Vermeerderingsbedrijf Exterkate 
 
Bevoegd gezag: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente 
 
Besluit: herziening van het bestemmingsplan en verlenen van een omgevingsvergunning 
 
Categorie Besluit m.e.r.: C 14.0 
plan-m.e.r. vanwege kaderstelling voor categorie C 14.0 
plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling 
 
Activiteit: uitbreiding van een varkenshouderij 
 
Procedurele gegevens: 
ter inzage legging MER vindt gelijktijdig plaats met de ter inzage legging van het bestem-
mingsplan  
aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.: 8 juli 2013 
toetsingsadvies uitgebracht: 10 september 2013 
 
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: 
Ir. S. Bokma 
Ing. G.J.H. Elbertsen (secretaris) 
Ir. N.G. Ketting (voorzitter) 
Ing. M.M.J. Pijnenburg 
 
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  
• Milieueffectrapporrt Vermeerderingsbedrijf Exterkate (27 juni 2013) 
• Aanvullende gegevens bij het Milieueffectrapport (29 juli 2013) 

 
De Commissie heeft geen zienswijzen of adviezen via bevoegd gezag ontvangen.  
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