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1. INLEIDING 
De gebroeders  van den Boomen zijn voornemens hun vleeskuikenbedrijf aan 
de Winschoter Hogebrug 2 en 6 te Blijham aan te passen en uit te breiden. 
Voor het voornemen is een milieuvergunning op grond van de Wet milieube-
heer noodzakelijk. Hiervoor wordt bij het bevoegd gezag, het college van bur-
gemeester en wethouders van gemeente Bellingwedde, een vergunning in het 
kader van de Wet milieubeheer (Wm) aangevraagd. Voor de besluitvorming 
over de aanvraag van deze vergunning wordt de procedure van milieueffect-
rapportage (m.e.r.) doorlopen. 
 
Het advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie voor de m.e.r.1 
De werkgroep treedt op namens de Commissie voor de m.e.r. en wordt verder 
in dit advies ‘de Commissie’ genoemd. 
 
Er zijn geen inspraakreacties ingezonden.  
 
Op grond van artikel 7.26, lid 1 van de Wet milieubeheer (Wm) toetst de 
Commissie: 
 aan de richtlijnen van het MER2, zoals vastgesteld op 13 maart 2007; 
 op eventuele onjuistheden3; 
 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 verlenen van de 
milieuvergunning. 
 
Is dat naar haar mening niet het geval dan betreft het een essentiële tekort-
koming. De Commissie zal dan adviseren tot een aanvulling. Overige tekort-
komingen worden in het toetsingsadvies opgenomen, voor zover ze kunnen 
worden verwerkt tot duidelijke aanbevelingen voor het bevoegde gezag. Deze 
werkwijze impliceert dat de Commissie zich in het advies tot hoofdzaken be-
perkt en niet ingaat op onjuistheden of onvolkomenheden van ondergeschikt 
belang. 

                                                

1 Zie bijlage 1 voor de samenstelling van de werkgroep en andere projectgegevens. 
2 Wm, artikel 7.23, lid 2. 
3 Wm, artikel 7.23, lid 2. 
4  Wm, artikel 7.10 
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2. OORDEEL OVER HET MER 

2.1 Algemeen 

De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER aan-
wezig is. 
 
Het MER geeft informatie over de belangrijkste milieuaspecten voor dit initia-
tief: geur, ammoniak en fijn stof. Voor deze en andere milieuaspecten zijn de 
effecten van het voorkeursalternatief en meest milieuvriendelijke alternatief 
overzichtelijk in kaart gebracht en is in hoofdstuk 6 een vergelijking gepresen-
teerd. Daarmee is in het MER goede en bruikbare informatie beschikbaar ge-
komen om het milieubelang een volwaardige plaats te kunnen geven in de 
besluitvorming. 
 
Het MER bevat alle relevante informatie en is vlot leesbaar. De informatie is 
logisch geordend en voorzien van het noodzakelijke kaartmateriaal.  
 
Ten aanzien van het geluidsonderzoek constateert de Commissie dat de ge-
luidseffecten voor de omgeving niet in beeld zijn gebracht. Verwacht wordt dat 
de grenswaarden niet worden overschreden. Daarnaast constateert de Com-
missie dat geen rekening gehouden is met de Beleidslijn IPPC-omgevingstoets 
ammoniak en veehouderij. Dit MER is opgesteld voordat deze beleidslijn vast-
gesteld en gepubliceerd werd. Deze beleidslijn kón derhalve niet worden mee-
genomen. Tenslotte heeft de Commissie nog een opmerking  ten aanzien van 
ammoniak.  
 

2.2 Inhoudelijke toelichting op het oordeel en aanbevelingen 

 
2.2.1 Geluid 

In de bijgevoegde vergunningaanvraag is in hoofdstuk 5 ingegaan op het on-
derdeel geluid. De verkeersbewegingen en geluidsbronnen zijn goed in beeld 
gebracht. De geluidseffecten voor de omgeving zijn onvoldoende in beeld ge-
bracht. Deze omissie heeft geen effect op de bevindingen in het MER. De 
meeste bronnen bevinden zich in de stal, waardoor de geluidsemissie akoes-
tisch gezien minder relevant is. Maar de initiatiefnemer dient bevoegd gezag 
ten behoeve van de vergunningverlening hierover wel nader te informeren. 

■ De Commissie adviseert het bevoegd gezag om in haar besluit de geluidseffecten 
voor de omgeving mee te nemen. 

 

2.2.2 Ammoniak 

De Beleidslijn IPPC-omgevingstoets ammoniak en veehouderij is op 25 juni 
2007 vastgesteld en is op dit initiatief van toepassing. Aan de hand van deze 
beleidslijn kan het bevoegd gezag bepalen of en in welke mate in een vergun-
ning voor een IPPC-bedrijf strengere emissie-eisen moeten worden opgenomen 
dan bij toepassing van Best Beschikbare Technieken (BBT), vanwege de lokale 
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milieusituatie. Deze beleidslijn was ten tijde van het opstellen van het MER 
nog niet gepubliceerd, maar is wel relevant voor de vergunningverlening. 

■ De Commissie adviseert het bevoegd gezag om in haar besluit over het initiatief 
rekening te houden met de Beleidslijn IPPC-omgevingstoets ammoniak en veehoude-
rij . 
 
In het MER is niet nader aangegeven wat de kritische depositiewaarde is voor 
de beoogde natuurdoeltypen. Omdat in de directe nabijheid van het bedrijf5 
geen Natura 2000 gebieden gelegen zijn en bovendien er een afname is van de 
ammoniakemissie en daarmee ook van de ammoniakdepositie bij het voor-
keursalternatief ten opzichte van de referentiesituatie beperkt de Commissie 
zich hier slechts tot een opmerking.  

                                                

5  Het dichtstbijzijnde vogel- en habitatrichtlijngebied de Waddenzee, in mei 2007 door middel van een ontwerp-
aanwijzingsbesluit aangewezen als Natura 2000-gebied, is gelegen op ruim 13 kilometer afstand van dit bedrijf. 
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BIJLAGE 1: Projectgegevens 

Initiatiefnemer: Gebroeders Van den Boomen te Blijham  
 
Bevoegd gezag: het College van Burgemeester en Wethouders gemeente  
Bellingwedde 
 
Besluit: Wet Milieubeheer 
 
Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: C14.0 
 
Activiteit: aanpassing vleeskuikenbedrijf 
 
Betrokken documenten:  
 MER rapportage Uitbreiding pluimveehouderij Gebr. Van den Boomen te 

Blijham, Agra-Matic Bouw Milieu Advies, 2007; 
 Onderzoek luchtkwaliteit in de omgeving van de inrichting van gebr. Van 

den Boomen in Blijham, Greten Raadgevende Ingenieurs, 2007. 
 
De Commissie heeft geen inspraakreactie via bevoegd gezag ontvangen.  
 
Procedurele gegevens: 
aankondiging start procedure in: Het Streekblad  
aanvraag richtlijnenadvies: 13 december 2006 
ter inzage legging startnotitie: 21 december tot en met 21 januari 2007    
richtlijnenadvies uitgebracht: 20 februari 2007  
richtlijnen vastgesteld: 13 maart 2007   
kennisgeving MER in het Streekblad: 6 juni 2007   
aanvraag toetsingsadvies: 13 juni 2007 
ter inzage legging MER: 7 juni tot en met 18 juli 2007 
toetsingsadvies uitgebracht: 15 augustus 2007  
 
Bijzonderheden: 
De gebroeders  van den Boomen zijn voornemens hun vleeskuikenbedrijf aan 
de Winschoter Hogebrug 2 en 6 te Blijham aan te passen en uit te breiden. In 
de nieuwe situatie zullen stallen worden vervangen en zullen bestaande stal-
len worden aangepast. 
Hiervoor wordt een vergunning in het kader van de Wet milieubeheer (Wm) 
aangevraagd. Voor de besluitvorming over de aanvraag van deze vergunning 
wordt de procedure van milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen. 
De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het 
MER: de emissie van ammoniak, een kwantitatieve omschrijving van geurhin-
der, een indicatie van de emissie fijn stof en het opnemen van een MMA. 
    
Werkwijze Commissie bij toetsing: 
Tijdens de toetsing inventariseert de Commissie eerst of er tekortkomingen 
zijn in het voldoen aan de (vooraf) gestelde eisen. Vervolgens beoordeelt de 
Commissie de ernst van de eventuele tekortkomingen. Daarbij staat de vraag 
centraal of de benodigde informatie aanwezig is om het milieubelang een vol-
waardige plaats te geven bij de besluitvorming. Is dat naar haar mening niet 
het geval dan signaleert de Commissie dat er sprake is van een zogenoemde 
‘essentiële tekortkoming’. De Commissie adviseert dan dat die informatie 
alsnog beschikbaar komt, alvorens het besluit wordt genomen. Overige te-
kortkomingen in het MER 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. 
 
Samenstelling van de werkgroep: 
Per project stelt de Commissie een werkgroep samen. De werkgroepsamen-
stelling bij het onderhavige project is als volgt: 
ir. S. Bokma 
ing. H.J.M. Hendriks (werkgroepsecretaris) 
ir. N.G. Ketting (voorzitter) 
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