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1. Oordeel over het MER 
BV Landgoed de Princepeel is voornemens om op haar varkenshouderij aan De Steeg 4 te 
Reek de bestaande bedrijfsbebouwing te slopen en nieuwe stallen op te richten. Er zullen 
stallen worden gerealiseerd voor 1.838 guste- en dragende zeugen, 458 kraamzeugen, 580 
opfokzeugen, 168 biggen en 2 dekberen. 
Hiervoor wordt bij het bevoegd gezag, het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Landerd, een vergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht (Wabo) aangevraagd. Voor de besluitvorming over de aanvraag van de vergunning 
wordt de 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. 
 
De Commissie vindt het MER goed leesbaar en overzichtelijk. Het geeft een duidelijke be-
schrijving van het voornemen en de effecten van het voornemen op de omgeving. Naar aan-
leiding van vragen van de Commissie over onder andere de referentiesituatie en de uitvoering 
van de luchtwasser op stal 1 is door de initiatiefnemer een aanvullende toelichting opgesteld. 
 
De Commissie is van oordeel dat het MER, tezamen met de verkregen toelichting2, de essen-
tiële informatie bevat om een besluit te kunnen nemen over de vergunningverlening waarin 
het milieubelang volwaardig wordt meegewogen.  
 
Uit het MER blijkt dat er ten opzichte van de vigerende vergunning een duidelijke afname van 
stikstofemissie is. Ook ten opzichte van de feitelijke situatie is sprake van een afname. Als 
gevolg daarvan neemt de depositie van verzurende en vermestende stoffen op de nabijgele-
gen Natura 2000-gebieden af.  
 
In het MER zijn de naastgelegen agrarische bedrijven, welke in de wetgeving als niet geurge-
voelig worden aangemerkt, toch beoordeeld als zijnde geurgevoelige objecten om een com-
pleet beeld van de geurbelasting voor de omgeving te geven. Uit de vergelijking blijkt dat er 
sprake is van een verbetering van de geursituatie.  
 
In het MER is een variant onderzocht waarbij de luchtwassers aan de andere kant van de stal 
geplaatst worden om te onderzoeken welke effecten dit op de geluidsbelasting voor de om-
geving heeft. Deze verschillen blijken niet significant. 
 
 
 

                                                           

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 toelichting op het MER welke de Commissie naar aanleiding van het locatiebezoek heeft ontvangen heeft nog niet ter 
inzage gelegen. De Commissie adviseert deze bij een volgende stap in de procedure alsnog ter inzage te leggen. 
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BIJLAGE 1: Projectgegevens toetsing MER 

Initiatiefnemer: BV Landgroed de Princepeel 
 
Bevoegd gezag: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd 
 
Besluit: vergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
 
Categorie Besluit m.e.r.: C 14.0 
 
Activiteit: oprichting zeugenbedrijf 
 
Procedurele gegevens: 
kennisgeving MER in ‘De Omroeper” van 14 augustus 2013 
ter inzage legging MER: 15 augustus t/m 26 september 2013 
aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.: 12 augustus 2013 
toetsingsadvies uitgebracht: 17 oktober 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: 
Ing. G.J.H. Elbertsen (secretaris) 
Ing. H.H. Ellen 
Ir. N.G. Ketting (voorzitter) 
Ing. R.H. Schokker 
 
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 locatiebezoek 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:  
• Milieueffectrapport De Steeg 4, Reek (19 juli 2013) 
• Aanvullende gegevens milieueffectrapportage De Steeg 4, Reek (23 september 2013) 

 
De Commissie heeft 1 zienswijze via bevoegd gezag ontvangen.  
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