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Geachte College,
Met uw brief van 4 april 2003 verzocht u de Commissie om te adviseren over de m.e.r. beoordeling voor het voornemen van de heer de Haas. Dhr. De Haas heeft het voornemen om
op de locatie Elstweg 38 te Beers de bestaande vleesvarkenshouderij uit te breiden met een
nieuwe fokzeugenstal (591 zeugenplaatsen) en een nieuwe vleesvarkensstal (2.688 vleesvarkensplaatsen) te realiseren. U heeft ons gevraagd de (concept)beoordelingsnotitie van commentaar te voorzien. Uit uw genoemde brief en het gesprek dat we op 1 mei 2003 met uw
vertegenwoordiger hadden, bleek dat u specifiek een oordeel wenst over de vraag, of bij de
berekening van de ammoniakemissie en -depositie mee mag worden gewogen dat het bestaande bedrijf van de heer de Haas aan de Dommelsvoort 9 zal worden beëindigd en de
huidige stallen aan de Elstweg voor 30 oktober 2007 emissie-arm zullen worden uitgevoerd.
Hieronder wordt op deze punten ingegaan.
1. Inhoud en conclusie m.e.r. beoordelingsnotitie
De informatie in de beoordelingsnotitie is overzichtelijk, heeft een logische opbouw en is vrij
compleet.
De ammoniakdepositie als gevolg van het voornemen aan de Elstweg is op een juiste wijze
berekend en bedraagt 20,7 mol zuurequivalenten per hectare per jaar op het dichtst bijzijnde verzuringgevoelig gebied. De vigerende vergunning voor het bedrijf aan de Elstweg be draagt 9,1 mol. Er is dus sprake van een netto toename van de ammoniakdepositie aan de
Elstweg van 11,6 mol.
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Bij een m.e.r. beoordeling is het de vraag of bij toename van de ammoniakdepositie sprake is
van een bijzondere omstandigheid, die noodzaken tot het doorlopen van de m.e.r. procedure.
Ten opzichte van de achtergronddepositie, die 2354 mol H+/ha/jaar bedraagt, is een toename van 11,6 mol zuurequivalenten/ha/jaar netto aan de Elstweg beperkt.
Omdat het nieuwe bedrijf en het bestaande bedrijf van de heer de Haas aan de Dommelsvoort dezelfde invloedsfeer hebben (qua achtergronddepositie en hun nabijheid tot hetzelfde
verzuringgevoelige gebied ‘Geest’) acht de Commissie het reëel om in het kader van de m.e.r.
beoordeling de vermindering van de ammoniakdepositie door beëindiging van het bedrijf aan
de Dommelsvoort te verdisconteren in de berekening van de toename van de ammoniakdepositie als gevolg van het voornemen aan de Elstweg. Wanneer dit verdisconteerd wordt en
de bestaande stallen aan de Elstweg per 2007 emissie-arm worden uitgevoerd, is er geen
sprake meer van een netto-toename.
Daarnaast heeft de Commissie overwogen of er onderscheidende alternatieven in een MER
beschreven kunnen worden die leiden tot meerwaarde voor de besluitvorming. Zij is van
mening dat er voor dit voornemen geen sprake zal zijn van onderscheidende alternatieven.
Hooguit zal op onderdelen sprake kunnen zijn van enkele inrichtingsvarianten, die ook bi nnen de vergunningverlening aan de orde kunnen komen.
De in eerste instantie beperkte netto toename, gevolgd door per saldo een geringe afname
door beëindiging van het bedrijf aan de Dommelsvoort en het emissie-arm uitvoeren van de
bestaande stallen in 2007, alsmede het gegeven dat van onderscheidende alternatieven geen
sprake zal kunnen zijn, leiden de Commissie tot de conclusie dat er geen bijzondere omstandigheden zijn, die een m.e.r. noodzakelijk maken.
2. Geuremissie
Uit de geurberekeningen in de beoordelingsnotitie volgens de huidige richtlijn voor stank
blijkt dat het bedrijf aan de minimale eisen voldoet, zowel bij de individuele als bij de cumulatieve beoordeling. De Commissie heeft berekend of dit ook geldt bij toepassing van de
recent vastgestelde nieuwe omrekeningsfactoren voor stankemissie. Daaruit blijkt dat het
bedrijf maar net zal voldoen aan de minimale afstand ten opzichte van de bebouwde kom.
Dit betekent dat woningbouw in de richting van het bedrijf in de toekomst niet meer mogelijk zal zijn en dat, gegeven de zuid westelijke ligging van het bedrijf ten opzichte van de bebouwing, er mogelijk regelmatig sprake kan zijn van geurhinder.
Om deze reden is te overwegen om extra maatregelen te treffen om de geurhinder te bepe rken. De Commissie ziet daarvoor twee mogelijkheden. Allereerst het laten vervallen van het
bijvoeren met natte bijprodukten en daarnaast het gebruik van een ander systeem van
luchtreiniging dan de nu voorziene chemische luchtwasser. Zij adviseert deze opties bij de
vergunningverlening te betrekken. Daarbij wijst zij er op dat op het bedrijf aan de Elstweg de
bestaande stallen niet voldoen aan de welzijnsnorm van 0,7 m 2 /vleesvarken. Tegen deze
achtergrond is het houden van een kleiner aantal dieren, met als consequentie een lagere
geuremissie ook een reële optie.
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Daarnaast adviseert de Commissie aandacht te besteden aan de cumulatie van geur. De
concept beoordelingsnotitie geeft op pag 15 aan dat op basis van de vigerende regelgeving op
1000 m afstand de bijdrage (categorie 1) kleiner dan 0,05 is. Gesteld wordt dat uit een indicatieve berekening blijkt dat kan worden voldaan aan de huidige wijze van cumulatieberekening. Geadviseerd wordt om het resultaat van de uitgevoerde berekeningen bij de vergunningverlening toe te lichten aan de hand van het op kaart aangeven van de zone waarbinnen
de cumulatieve belasting beneden de 0.05 blijft.
Uit eigen berekening op basis van de recent van kracht geworden regelgeving concludeert de
Commissie dat de cumulatienorm in beperkte mate zal worden overschreden en dus in principe een probleem is. Mogelijk dat op basis van de zonering conform de Reconstructiewet in
de toekomst de cumulatie van effecten niet meer bepaald hoeft te worden. Vooralsnog kan
hier echter nog niet van uit gegaan worden. De Commissie adviseert om aan dit aspect aandacht te besteden bij de vergunningverlening.
De Commissie hoopt met dit advies een bruikbare bijdrage te hebben geleverd aan uw besluitvorming in het kader van de m.e.r. beoordeling. Wij stellen het dan ook op prijs wanneer u ons informeert over de inhoud van uw uiteindeli jke besluit.

Hoogachtend,

dr.ir. G. Blom,
voorzitter werkgroep m.e.r.
Varkenshouderij De Haas
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