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1. OORDEEL OVER HET MER 
Maatschap P. Verhoeven en H. Jacobs is voornemens aan De Hei 12 en 14 te 
Beek en Donk een bestaand varkensbedrijf voor het houden van 718 guste en 
dragende zeugen, 206 kraamzeugen en 2 dekberen, uit te breiden naar 1.499 
guste en dragende zeugen, 404 kraamzeugen, 6.264 gespeende biggen, 65 
opfokzeugen en 2 dekberen. In de nieuwe situatie: 
• worden drie nieuwe stallen gerealiseerd;  
• worden de bestaande stallen voorzien van een centrale afzuiging met een 

luchtwassysteem.  
 
Het bevoegd gezag, het college van burgemeester en wethouders van de ge-
meente Laarbeek, moet een besluit nemen over de hiervoor benodigde Wm-
vergunning (Wet milieubeheer). Ter onderbouwing is door de initiatiefnemer 
een milieueffectrapport (MER) opgesteld.1 De Commissie constateerde tijdens 
de toetsing van het MER aan de vastgestelde richtlijnen en de wettelijke in-
houdseisen een aantal essentiële tekortkomingen. Deze hadden betrekking 
op:  

- een onvoldoende uitwerking van het meest milieuvriendelijk alternatief 
en als gevolg daarvan uitwerking van de ammoniakdepositie;  

- de situering van de emissiepunten. 
 
Verder constateerde de Commissie een aandachtspunt voor de verdere be-
sluitvorming. Dit aandachtspunt betrof geen essentiële tekortkoming. 
 
De initiatiefnemer heeft op 28 november 2008 een aanvulling op het MER met 
een verzoek om advies aan de Commissie aangeboden. In de aanvulling wor-
den alle bovenstaande punten behandeld. De Commissie is van oordeel dat in 
het MER en de aanvulling daarop de essentiële informatie aanwezig is om 
het milieubelang een volwaardige plaats te kunnen geven in de besluitvor-
ming. 
 
In hoofdstuk 2 geeft de Commissie een toelichting op haar oordeel. 
 

2. TOELICHTING OP HET OORDEEL  
Meest milieuvriendelijk alternatief (MMA) 

Het MER 
In het MER weken bij het MMA de invoergegevens voor het verspreidingsmo-
del bij de ammoniak depositieberekeningen (met betrekking tot de uittree-
snelheden van de ventilatielucht af ten opzichte van de invoergegevens het 
model voor de berekeningen van de geurbelasting. De Commissie schatte in 
dat de invoergegevens voor ammoniak depositieberekeningen onjuist waren. 
Daardoor was onduidelijk hoe hoog de ammoniakdepositie op de kwetsbare 
natuur is. De Commissie adviseerde om in een aanvulling de juiste en een-
duidige cijfers in het MMA te gebruiken en in de vergelijking van de alterna-
tieven te verwerken. 

                                              

1  Voor technische informatie over de m.e.r.-procedure, de rol van de Commissie, samenstelling van de werkgroep 
wordt verwezen naar bijlage 1.  
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Aanvulling op het MER  
In de aanvulling is de ammoniak depositieberekening op basis van het model 
AAgro-Stacks voor het MMA aangepast. In de nieuwe berekening is de ammo-
niakdepositie op basis van de juiste uittreesnelheden doorgerekend. Hieruit 
volgt dat de ammoniakdepositie op het Natura 2000-gebied de ‘Strabrechtse 
heide’ het zelfde blijft in als in het eerder beschreven MMA in het MER. Op 
het Wav-gebied ‘’t Geregt’, een multifunctioneel bosgebied en een beuken-
eikenbosje, neemt de ammoniakdepositie in geringe mate toe ten opzichte van 
het eerder beschreven MMA in het MER. De nieuwe berekeningen leveren 
dezelfde conclusies als die in het MER reeds beschreven zijn, namelijk: het 
MMA laat een daling van de ammoniakdepositie ten opzichte van de referen-
tiesituatie zien. Het MMA leidt tot een verbetering voor de nabijgelegen kwets-
bare gebieden. De aanvulling laat ook op basis van de nieuwe berekening zien 
dat met het MMA de grootste verbetering in het kader van ammoniak is te 
bereiken. 
 
§ De Commissie concludeert dat het MER en de aanvulling ten aanzien van het 

MMA alle voor de vergunningverlening relevante informatie weergeven.  
 
 
Emissiepunten 

Het MER 
Op de tekeningen bijgevoegd in het MER was de situering van de emissiepun-
ten niet helder aangegeven. Daardoor was het voor de Commissie onduidelijk 
of de invoergegevens voor de berekeningen van de ammoniakdepositie en 
geurbelasting in de verspreidingsmodellen correct waren ingevoerd. Daarmee 
was eveneens onduidelijk of de berekende milieueffecten juist waren. De 
Commissie verzocht om in een aanvulling duidelijk te maken waar de emis-
siepunten van de luchtwassers gesitueerd zijn, door deze op de tekening aan 
te geven en vervolgens de milieueffecten dienovereenkomstig uit te werken. 

Aanvulling op het MER  
In de aanvulling op het MER is de tekening aangepast. Daaruit blijkt dat de 
emissiepunten op de tekening in overeenstemming zijn met de in het MER 
vermelde invoergegevens die als basis dienen voor de berekeningen van de 
verspreidingscijfers voor ammoniak en geur.  

§ De Commissie concludeert dat het MER en de aanvulling ten aanzien van de 
milieuaspecten ammoniak en geur alle voor de vergunningverlening relevante in-
formatie geven.  
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3. OVERIGE OPMERKINGEN  
Geluid 

Uit het akoestisch rapport in het MER bleek dat bij het lossen van voer bij 
stal 5 een overschrijding met 7 dB(A) van de norm van 40 dB(A) voor langtijd-
gemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) optreedt gedurende de dagperiode. In 
het MER was aangegeven dat een verzoek aan de gemeente wordt gedaan om 
een vrachtwagenbeweging te beoordelen als een 'Regelmatige Afwijking van de 
Representatieve Bedrijfssituatie' (RA-RBS), waardoor deze overschrijding toe-
laatbaar zou worden geacht. Het MER ging er van uit dat geopteerd kan wor-
den voor deze RA-RBS, maar motivatie daarvan ontbrak. De commissie advi-
seerde om op basis van de ‘Handreiking industrielawaai en vergunningverle-
ning’ van 21 oktober 1998 te motiveren waarom een beroep gedaan kan wor-
den op een RA-RBS. 

Aanvulling op het MER  
In de aanvulling op het MER is aangegeven op basis van welke argumenten 
een beroep gedaan wordt om voor een RA-RBS in aanmerking te kunnen ko-
men. De Commissie mist echter in de argumentatie de afweging of er bron-
maatregelen te treffen zijn om de overschrijding te minimaliseren.  

§ De Commissie adviseert de argumentatie om vrachtwagenbewegingen te beoor-
delen als een RA-RBS, waardoor deze overschrijding toelaatbaar wordt geacht, 
bij de aanvraag van de milieuvergunning verder te laten uitwerken.  
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BIJLAGE 1: Projectgegevens 

Initiatiefnemer: Maatschap P. Verhoeven en H. Jacobs 
 
Bevoegd gezag: college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Laarbeek 
 
Besluit: op grond van de Wet milieubeheer 
 
Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: C14.0 
 
Activiteit: uitbreiden van een varkenshouderij 
 
De Commissie heeft geen zienswijzen of adviezen via bevoegd gezag ontvan-
gen.  
 
Procedurele gegevens: 
aankondiging start procedure in De Laarbeeker van 14 maart 2008  
aanvraag richtlijnenadvies: 11 maart 2008  
ter inzage legging startnotitie: 27 maart tot en met 29 april 2008 
richtlijnenadvies uitgebracht: 14 mei 2008 
richtlijnen vastgesteld:  
 
kennisgeving MER in Laarbeeker van 22 oktober 2008 
aanvraag toetsingsadvies: 22 oktober 2008 
ter inzage legging MER: 27 oktober tot en met 8 december 2008 
toetsingsadvies uitgebracht: 22 december 2008 
 
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: 
 
ing. H.J.M. Hendriks (tevens ook secretaris) 
ir. N.G. Ketting (voorzitter) 
ing. R.H. Schokker 
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