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Geacht College, 
 
Maatschap Jaspers heeft het voornemen om de bestaande melkveehouderij aan de 
Kooistraat 5 te Boven-Leeuwen (gemeente West Maas en Waal) aan te passen tot een 
gesloten varkensbedrijf met ongeveer 5.000 vleesvarkens, ruim 700 (fok)zeugen en ruim 
2.000 biggen.  
 
Voor het voornemen is een vergunning op grond van de Wet milieubeheer noodzakelijk. 
De gemeente West Maas en Waal is het bevoegde gezag voor deze vergunning. Ten be-
hoeve van het besluit over de vergunningverlening is een milieueffectrapport (MER) op-
gesteld. Met bovengenoemde brief1 stelde u de Commissie voor de milieueffectrapportage 
(m.e.r.) in de gelegenheid een advies over het opgestelde MER uit te brengen. Het MER is 
op 3 mei 2006 ter inzage gelegd2. Er zijn er geen inspraakreacties ontvangen. 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. 
 
Op grond van artikel 7.26, lid 1 van de Wm toetst de Commissie: 

 aan de richtlijnen van het MER, zoals vastgesteld op 15 juli 2005 
 op eventuele onjuistheden; 
 aan de wettelijke regels voor de inhoud van een MER. 

 
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 vermelding. Vervolgens beoordeelt de 
Commissie de ernst van de tekortkomingen. Daarbij staat de vraag centraal of de beno-
digde informatie aanwezig is om het milieubelang een volwaardige plaats te geven bij het 
besluit over de milieuvergunning.  

                                                 

1  Zie bijlage 1. 
2 Zie bijlage 2. 
3 Zie bijlage 3 voor de samenstelling van de werkgroep en andere projectgegevens. 
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Is dat naar haar mening niet het geval dan betreft het een essentiële tekortkoming. De 
Commissie zal dan adviseren tot een aanvulling. Overige tekortkomingen worden in het 
toetsingsadvies opgenomen, voor zover ze kunnen worden verwerkt tot duidelijke aanbe-
velingen voor het bevoegde gezag. Deze werkwijze impliceert dat de Commissie zich in 
het advies tot hoofdzaken beperkt en niet ingaat op onjuistheden of onvolkomenheden 
van ondergeschikt belang. 
 
OORDEEL OVER HET MER: AANVULLING NODIG 
 
De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER niet aanwezig is. 
Het MER kent een essentiële tekortkoming omdat de effecten van fijn stof niet zijn ge-
kwantificeerd en er geen toets plaatsvindt aan het Besluit luchtkwaliteit 2005. De 
Commissie heeft u geadviseerd een aanvulling op het MER te laten opstellen om deze 
essentiële tekortkoming te herstellen. 
 
Geadviseerd is de volgende punten op kwantitatieve wijze in de aanvulling op het MER 
te beschrijven: 

 de achtergrondconcentratie in de directe omgeving van het bedrijf. De Commissie 
adviseert om hierbij geen gebruik te maken van gegevens van wel of niet nabijge-
legen meetstations voor fijn stof, maar adviseert om gebruik te maken van de be-
rekende achtergrond concentratiekaarten van het Milieu- en Natuurplanbureau 
(MNP); 

 de grootte en verandering van de stofemissies door het initiatief; 
 de bijdrage van de stofemissies aan de fijn stof (PM10) concentraties in de lucht 

in de omgeving van het bedrijf; 
 en de maatregelen om de stofemissies te reduceren. 

Vervolgens dienen de fijn stof-concentraties in de atmosfeer te worden getoetst aan de 
normen uit het Besluit luchtkwaliteit (Blk) 2005. Beschrijf daartoe:  

 de ligging en grootte (in ha) van eventuele overschrijdingsgebieden; 
 de hoogste concentraties binnen eventuele overschrijdingsgebieden;  
 de hoeveelheid woningen en andere gevoelige bestemmingen gelegen binnen 

eventuele overschrijdingsgebieden; 
 de mate van eventuele overschrijding van grenswaarden ter hoogte van woningen 

en andere gevoelige bestemmingen.  
Een modelberekening is nodig voor de toetsing aan de eisen van het Blk 2005. Aanne-
melijk moet worden gemaakt dat het project realiseerbaar is binnen de eisen van het Blk 
2005. 
 
U hebt dit advies overgenomen en de Commissie in de gelegenheid gesteld om – in af-
wachting van de aanvulling – later het toetsingsadvies uit te brengen4. Op 11 augustus 
heeft de Commissie deze aanvulling ontvangen, getiteld Mts. Jaspers – Kooistraat te Bo-
ven-Leeuwen; Verspreidingsberekeningen en toetsing Besluit luchtkwaliteit (Schoonder-
beek en Partners Advies BV, 4 augustus 2006). 
 
■ Omdat de aanvulling niet ter visie is gelegd, adviseert de Commissie u om de aanvulling bij 
een volgende stap in de besluitvorming ter visie te leggen. 
 

                                                 

4  Zie bijlage 1a. 
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OORDEEL OVER HET MER EN DE AANVULLING DAAROP 
 
De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER en de aanvul-
ling daarop aanwezig is. Het MER en de aanvulling daarop geven een goede beschrij-
ving van de voorgenomen activiteit, van de alternatieven en van de effecten daarvan op 
het milieu. Er is daardoor duidelijke en bruikbare informatie beschikbaar gekomen om 
het milieubelang een volwaardige plaats te kunnen geven in de besluitvorming. 
 
De Commissie hoopt met haar advies een constructieve bijdrage te leveren aan de toet-
sing  van het MER. Zij zal graag vernemen hoe u gebruik maakt van haar aanbevelin-
gen. 
 

Hoogachtend, 
 

 
 
ir. N.G. Ketting 
Voorzitter van de werkgroep m.e.r. 
Varkenshouderij Maatschap Jaspers te Bo-
ven-Leeuwen 
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BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 2 mei 2006 waarin de Commissie 
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen 

 

 



 

 

BIJLAGE 1a 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 10 augustus 2006 waarin de Commissie 
uitstel wordt verleend om advies uit te brengen 

 



 

 

BIJLAGE 2 

Kennisgeving van het milieueffectrapport 
in De Waalkanter d.d. 3 mei 2006 

 

 

 



 

 



 

 

BIJLAGE 3 

Projectgegevens 

Initiatiefnemer: Maatschap Jaspers 
 
Bevoegd gezag: Gemeenteraad van West Maas en Waal 
 
Besluit: vergunningverlening ingevolge Wet milieubeheer 
 
Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: C14.0 
 
Activiteit: ontwikkeling van een nieuw varkensbedrijf in Boven-Leeuwen, 
omdat het huidige bedrijf te Wijchen in het kader van stadsuitbreiding ver-
plaatst dient te worden. De op de nieuwe locatie aanwezige rundveestallen 
zullen worden gesloopt en vervangen door twee varkensstallen voor 4.896 
vleesvarkens, 176 opfokzeugen, 2 dekberen, 2.170 gespeende biggen, 486 
zeugen (gust en dracht) en 120 kraamzeugen. 
 
Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotitie: 6 april 2005 
richtlijnenadvies uitgebracht: 30 mei 2005 
richtlijnen vastgesteld: 15 juli 2005 
kennisgeving MER: 3 mei 2006 
toetsingsadvies uitgebracht: 21 augustus 2006 
 
Bijzonderheden: De Maatschap Jaspers heeft het voornemen om de be-
staande melkveehouderij aan de Kooistraat 5 te Boven-Leeuwen (gemeente 
West Maas en Waal) aan te passen tot een gesloten varkensbedrijf met onge-
veer 5.000 vleesvarkens, ruim 700 (fok)zeugen en ruim 2.000 biggen. De 
Commissie heeft gevraagd om in een aanvulling de effecten voor fijn stof te 
kwantificeren. Deze aanvulling is op 11 augustus aangeleverd. Het MER en de 
aanvulling daarop geven een goede beschrijving van de voorgenomen activi-
teit, van de alternatieven en van de effecten daarvan op het milieu. Er is 
daardoor duidelijke en bruikbare informatie beschikbaar gekomen om het 
milieubelang een volwaardige plaats te kunnen geven in de besluitvorming. 
 
Samenstelling van de werkgroep: 
ing. H.J.M. Hendriks 
ir. N.G. Ketting (voorzitter) 
dr.ir. N.W.M. Ogink 
 
Secretaris van de werkgroep: 
ing. J. Stroobach (richtlijnen) 
ir. F.D. Dotinga (toetsing) 
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