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Geacht college, 
 
Met bovengenoemde brief stelde u de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) 
in de gelegenheid een toetsingsadvies uit te brengen over een milieueffectrapport (MER) 
ten behoeve van de besluitvorming over de Uitbreiding van vleeskuikenhouderij aan de 
Druisdijk 9b te Alphen. 
Overeenkomstig artikel 7.26 van de Wet milieubeheer (Wm) bied ik u hierbij het advies 
van de Commissie aan. 
 
De Commissie hoopt met haar advies een constructieve bijdrage te leveren aan de be-
sluitvorming. Zij zal graag vernemen hoe u gebruik maakt van haar aanbevelingen. Dit 
houdt in dat de Commissie graag het (ontwerp)besluit en de evaluatiedocumenten krijgt 
toegestuurd. 

Hoogachtend, 
 
 
 
ir. N.G. Ketting 
Voorzitter van de werkgroep m.e.r. 
Uitbreiding vleeskuikenhouderij aan de 
Druisdijk 9b te Alphen 
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Uitbreiding vleeskuikenhouderij aan de Druisdijk 9b  
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Advies op grond van artikel 7.26 van de Wet milieubeheer over het milieuef-

fectrapport over de Uitbreiding van de vleeskuikenhouderij aan de Druisdijk 

9b te Alphen (NB), 

uitgebracht aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente 

Alphen-Chaam door de Commissie voor de milieueffectrapportage; namens 
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de werkgroep m.e.r. 
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1. INLEIDING 
De heer van Boxem wil zijn vleeskuikenhouderij in Alphen uitbreiden naar 
355.470 vleeskuikens. Voor de uitbreiding dient de vergunning in het kader 
van de Wet milieubeheer te worden gewijzigd. Hiervoor dient milieueffectrap-
portage (m.e.r.) te worden doorlopen. Het bevoegd gezag is het college van 
Burgemeester en Wethouders van Alphen-Chaam. 
 
Bij brief  van 24 mei 20061 heeft de gemeente de Commissie voor de m.e.r. in 
de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over het opgestelde milieuef-
fectrapport (MER). Het MER is op 9 juni 2006 ter inzage gelegd2. 
 
Het advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie voor de m.e.r.3 
De werkgroep treedt op namens de Commissie voor de m.e.r. en wordt verder 
in dit advies 'de Commissie' genoemd. 
 
De Commissie heeft geen inspraakreacties en adviezen via het bevoegd gezag 
ontvangen. 
 
Op grond van artikel 7.26, lid 1 van de Wm toetst de Commissie: 
 aan de richtlijnen van het MER, zoals vastgesteld op 11 januari 2005; 
 op eventuele onjuistheden; 
 aan de wettelijke regels voor de inhoud van een MER4. 
 
Tijdens de toetsing inventariseert de Commissie eerst of er tekortkomingen 
zijn in het voldoen aan de wettelijke vereisten en de richtlijnen en gaat zij na 
welke onderdelen van het MER in aanmerking komen voor een positieve ver-
melding. Vervolgens beoordeelt de Commissie de ernst van de tekortkomin-
gen. Daarbij staat de vraag centraal of de benodigde informatie aanwezig is 
om het milieubelang een volwaardige plaats te geven bij het besluit over de 
vleeskuikenhouderij. Is dat naar haar mening niet het geval dan betreft het 
een essentiële tekortkoming. De Commissie zal dan adviseren tot een aanvul-
ling. Overige tekortkomingen worden in het toetsingsadvies opgenomen, voor 
zover ze kunnen worden verwerkt tot duidelijke aanbevelingen voor het be-
voegde gezag. Deze werkwijze impliceert dat de Commissie zich in het advies 
tot hoofdzaken beperkt en niet ingaat op onjuistheden of onvolkomenheden 
van ondergeschikt belang. 
Tijdens de toetsing heeft op 26 juni 2006 een gesprek plaats gevonden tussen 
de Commissie het bevoegde gezag en de initiatiefnemer. Daar heeft de Com-
missie kenbaar gemaakt dat het MER naar haar oordeel op een aantal essen-
tiële onderdelen onvolledig is.  Naar aanleiding daarvan heeft het bevoegde 
gezag de Commissie verzocht de advisering op te schorten om de initiatiefne-
mer in de gelegenheid te stellen om een aanvulling op het MER te maken. De 
aanvulling heeft niet ter visie gelegen. Daarom is in dit advies inspraak over 
de aanvulling niet beschouwd. De Commissie adviseert de aanvulling bij de 
ontwerp-beschikking ter visie te leggen. 
 

                                                 

1 Zie bijlage 1. 
2 Zie bijlage 2 en 2a. 
3 Zie bijlage 3 voor de samenstelling van de werkgroep en andere projectgegevens. 
4  Wm, artikel 7.10 
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Dit advies van de Commissie bevat het oordeel over het MER inclusief de aan-
vulling. 

2. OORDEEL OVER HET MER EN DE AANVULLING DAAROP 

2.1 Algemeen 

Tijdens de toetsing waren er een aantal onduidelijkheden en ontbrak essen-
tiële informatie over de mestloods. Deze onduidelijkheden zijn tijdens een 
overleg met bevoegd gezag en initiatiefnemer gedeeltelijk opgehelderd. Tevens 
is de volgende aanvullende informatie ontvangen: 
 Energiebesparingsonderzoek “van Boxem” te Alphen, Pluimvee-bedrijf, 6 

mei 2005, Milicon Milieuconsultancy; 
 Aanvullingen MER Vleeskuikenhouderij Van Boxem, Druisdijk 9b te Alp-

hen NB, CH/95556-38, 31-07-08. 
De Commissie is van oordeel dat in het MER en de aanvulling tezamen de 
essentiële informatie aanwezig is. 
 

2.2 Toelichting op het oordeel 

2.2.1 Geluidhinder bij laden en lossen 

Op pagina 37 van het MER wordt gesteld dat slechts incidenteel (nooit vaker 
dan 12 keer per jaar) het noodzakelijk zal zijn om het laden van de kuikens 's 
nachts te laten plaatsvinden. Bij een bedrijfsgrootte van het onderhavige be-
drijf, in relatie tot de capaciteit van de slachterij, is het nodig dat bij het weg-
laden van de kuikens dit verspreid over minimaal 5 dagen moet plaatsvinden. 
Uit het overleg met de initiatiefnemer bleek dat de vleeskuikens aan een rela-
tief kleine slachterij worden geleverd (capaciteit van 80.000 kuikens per dag). 
Dit betekent dat de capaciteit van de slachterij gedurende 1 week volledig 
bezet is door het bedrijf van van Boxem. 
In het MER wordt verder aangegeven dat de activiteiten op een vleeskuiken-
bedrijf plaatsvindt in een cyclus van 8 weken. Dit resulteert in 6,5 maal per 
jaar in een activiteit van wegladen. Op jaarbasis zullen er op ruim 30 dagen 
transportbewegingen plaatsvinden om de kuikens van het bedrijf te verwijde-
ren. 
Verder is de ervaring dat slachterijen vroeg in de morgen starten met hun 
werkzaamheden (voor 06.00 uur). Dit valt niet goed te rijmen met het overdag 
wegladen van de kuikens omdat dit pas vanaf 07.00 uur mag plaatsvinden. 
Als om die tijd begonnen wordt met de werkzaamheden zullen de kuikens pas 
op z'n vroegst om 9.30 uur (en mogelijk later) op de slachterij zijn. 
■ In de aanvulling wordt inzicht gegeven in hoe het laden en lossen zal plaatsvin-
den. De Commissie adviseert om in de vergunning duidelijk aan te geven hoe voldaan 
kan worden aan de maximale grens van 12 nachten per jaar dat activiteiten plaatsvin-
den. 
 

2.2.2 Mestloods 

In het MER is sprake van het bouwen van een mestloods naast de vier nieuwe 
stallen voor vleeskuikens. Bovenaan blz. 27 wordt gesteld dat deze opslag 
alleen bedoeld is bij calamiteiten. Op dat moment moet langdurig mest op het 
bedrijf worden opgeslagen. Verder wordt gesteld dat door de loods volledig 
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gesloten uit te voeren de geurhinder (blz. 27) en ammoniakemissie (blz. 33) 
verwaarloosbaar is. 
Vleeskuikenmest vanuit traditionele stallen heeft een drogestofgehalte van 
ongeveer 55-60%.  
In een onderzoek door A&F (2003-15, juli 2003) werd bij een stal met mix-
luchtventilatoren tijdens de zomer een gemiddeld drogestofgehalte van 58,6 
en in de herfst van 61,7 % vastgesteld. Men concludeert dan ook dat het sys-
teem met mixluchtventilatoren geen drogere strooisellaag heeft dan bij traditi-
onele stallen. 
In een rapport van het IMAG (Nota 2000-P04, januari 2000) wordt aangege-
ven dat bij mest met een drogestofgehalte van 55-60% altijd broei zal optre-
den. Dit zal gepaard gaan met het emitteren van ammoniak. Daarnaast kun-
nen in grote hopen anaërobe processen optre den die geur veroorzaken. 
Verder blijft de vraag hoe vaak er mest in de loods zal liggen. Gezien de groot-
te van de loods lijkt het of de loods bedoeld is om te gebruiken bij slechte 
marktsituaties voor mestafzet (zoals nu bijvoorbeeld het geval is). De Com-
missie verwacht dan ook dat de mest met enige regelmaat opgeslagen zal 
worden in deze loods en dus gezien moet worden als een semi-continue 
mestopslag. In dat geval is het van belang dat de loods ook uitgevoerd wordt 
met een luchtwassysteem om milieubelasting te voorkomen. 
De mest tijdelijk afdekken met plasticfolie is ook een optie maar die heeft een 
groot nadeel. Mest van ca. 55-60% drogestof kan het door broei vrijkomende 
vocht niet verdampen waardoor in de mest anaërobe processen optreden. 
Hierdoor zal een kleffe en stinkende mest ontstaan die moeilijk te verwerken 
is en veel geuroverlast tijdens het verspreiden veroorzaakt (IMAG nota 2000-
P04, januari 2000). De Commissie adviseerde om in de aanvulling duidelijk 
aan te geven hoe de emissie van ammoniak en geur vanaf de mestopslagloods 
voorkomen wordt. 
■ Uit de aanvulling blijkt dat de mestloods voorzien wordt van een afzuiginstallatie, 
die de lucht door een chemische luchtwasser leidt. Hiermee is dit punt voldoende 
toegelicht. 
 

2.2.3 Fijn stof 

In augustus 2005 is het Besluit luchtkwaliteit 2005 (Blk 2005) van kracht 
geworden. Voor een toetsing aan de eisen van het Blk 2005 is het van belang 
aan te geven welke bijdrage de stofemissies van het bedrijf leveren aan de fijn 
stofconcentraties (PM10). Deze informatie in het meest milieuvriendelijk (mma) 
alternatief ontbreekt in het MER. 
De Commissie heeft daarom geadviseerd, met gebruikmaking van een ver-
spreidingsmodel, aan te geven welke bijdrage de stofemissies van het bedrijf 
in het mma leveren aan de fijn stofconcentraties in de directe omgeving.  
■ In de aanvulling op het MER is de gevraagde informatie aangegeven. Geconclu-
deerd kan worden dat de grenswaarden voor fijn stof uit het Besluit luchtkwaliteit 2005 
in alle beschreven alternatieven niet toenemen. Maatregelen om de stofemissies te 
reduceren, door vier nieuw te bouwen stallen van wassers te voorzien,  zijn aangege-
ven. 
 

2.2.4 Berekening geurhinder 

In het MER is een berekening van de geurhinder van het initiatief opgenomen 
volgens de gebruikelijke mestvarkeneenheden(mve)-systematiek. In de Richt-
lijnen was een berekening op basis van een verspreidingsmodel niet specifiek 
vereist. 
De Commissie adviseert dat voor de bepaling van de geurhinder het gebruik 
van een verspreidingsmodel bij onderhavige situatie niet nodig is. De Com-
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missie baseert dit advies op de locale ligging, omdat in deze situatie het aan-
tal mve weliswaar groot is, maar dat dit niet leidt tot een significante toename 
van de cumulatieve stankhinder in de omgeving.  
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Projectgegevens 

Initiatiefnemer: C. van Boxem 
 
Bevoegd gezag: college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente 
Alphen-Chaam 
 
Besluit: vergunning in het kader van de Wet Milieubeheer 
 
Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: C14 
 
Activiteit: Het uitbreiden van de vleeskuikenhouderij in Alphen naar 
355.470 vleeskuikens. 
 
Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotitie: 24 september 2004 
richtlijnenadvies uitgebracht: 19 november 2004 
kennisgeving MER: 3 juni  
toetsingsadvies uitgebracht: 21 augustus 2006 
 
Bijzonderheden: geen 
 
Samenstelling van de werkgroep: 
ing. R.A. van Emous 
ing. H.J.M. Hendriks 
ir. N.G. Ketting (voorzitter) 
 
Secretaris van de werkgroep: dr. N.W.M van Buren. 
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