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1. OORDEEL OVER HET MER 
Banken B.V. (dhr. N. van Roessel) is voornemens haar varkenshouderij aan 
de Bankenstraat 61 te Etten-Leur uit te breiden met 3.264 vleesvarkens naar 
een totaal van 7.944 vleesvarkens. Hiervoor: 

• worden gecombineerde luchtwassers op de bestaande stallen aange-
sloten;  

• wordt één nieuwe stal gerealiseerd voor het huisvesten van 3.480 
vleesvarkens.  

Dhr. N. van Roessel bezit tevens een varkenshouderij met een rechtsgeldige 
vergunning voor het houden van 1.999 vleesvarkens, 130 kraamzeugen, 521 
guste- en dragende zeugen, 20 opfokzeugen, 2 dekberen en 1.584 gespeende 
biggen aan de Meeuwisdijk 9 te Etten-Leur. Deze locatie wordt beëindigd om-
dat deze is aangekocht door de gemeente Etten-Leur. 
 
Het bevoegd gezag heeft er voor gekozen om voor de wijziging van het be-
stemmingsplan een aparte plan-m.e.r. procedure te doorlopen. De Commissie 
heeft het MER daarom uitsluitend beoordeeld als besluit-MER. 
 
Bij het bevoegd gezag, het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Etten-Leur, wordt voor de nieuwe situatie 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. 
 
De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER aan-
wezig is om het milieubelang bij de besluitvorming een volwaardige plaats te 
kunnen geven.  
 
Het MER geeft informatie over de belangrijkste milieuparameters voor dit ini-
tiatief: geur, ammoniak en fijn stof. Voor deze en andere milieuaspecten zijn 
de effecten van de referentiesituatie, het voorkeursalternatief (vka) en het 
meest milieuvriendelijk alternatief (mma) in kaart gebracht en is een vergelij-
king gepresenteerd. Daarmee is in het MER goede en bruikbare informatie 
beschikbaar om het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de be-
sluitvorming over de Wm-vergunning. 
 
De Commissie heeft naar aanleiding van het MER enkele aandachtspunten 
geconstateerd. Deze aandachtspunten betreffen geen essentiële informatie, 
maar kunnen worden betrokken bij de beoordeling van de vergunningaan-
vraag in het kader van de Wm. 
 
In hoofdstuk 2 licht de Commissie haar oordeel toe en geeft zij aanbevelingen 
voor de besluitvorming. 
 

2. TOELICHTING OP HET OORDEEL  
Referentiesituatie.  
In het MER worden de alternatieven vergeleken met de referentiesituatie die is 
gebaseerd op de vergunde situatie. Bij de referentiesituatie dienen de auto-
nome ontwikkelingen te worden meegenomen tot 2020, zoals het voldoen aan 
de IPPC-richtlijn, het Besluit huisvesting en het Varkensbesluit.  
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Deze situatie is in het MER beschreven als de tweede referentiesituatie (in 
tabel 5.1a van de oplegnotitie). Deze referentiesituatie dient de primaire refe-
rentiesituatie te zijn. 
Door vergelijking met de huidige beschreven referentie, waarin de autonome 
ontwikkelingen niet zijn meegenomen, lijken de milieueffecten van het voor-
nemen beperkter dan werkelijk het geval is.  
 
Natura 2000-gebieden 
Alle in het MER beschreven inrichtingsalternatieven zonder saldering leiden 
tot een hogere ammoniakemissie en tot een toename van de ammoniakdeposi-
tie op het Natura 2000-gebieden “Ulvenhoutse Bos” en “Hollands Diep”. Het 
“Ulvenhoutse Bos” bevindt zich reeds wat betreft de stikstofdepositie in een 
overbelaste situatie. Zonder saldering is aantasting van de natuurlijke ken-
merken van dit Natura 2000-gebied daarom niet uit te sluiten. Met saldering 
als gevolg van het beëindigen van de activiteiten aan de Meeuwisdijk neemt de 
depositie van verzurende en vermestende stoffen op de Natura 2000-gebieden 
“Ulvenhoutse Bos” en “Hollands Diep” af.  
 
■ De Commissie adviseert deze informatie te gebruiken bij de beoordeling van het 

voornemen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998.  
 
Fijn stof 
In het MER zijn voor fijn stof alleen de effecten op de PM10-concentraties be-
schreven en is PM2,5 niet verder uitgewerkt. De Commissie schat in dat de 
grenswaarde voor PM2,5 niet wordt overschreden, omdat de grenswaarde voor 
PM10 op of buiten de inrichtingsgrens niet wordt overschreden en de concen-
traties PM2,5 in het algemeen circa 20% bedraagt van de concentratie PM10. 
Bovendien geeft het voorkeursalternatief een halvering van de emissie van 
PM10 (en derhalve ook van PM2,5) te zien in vergelijking met de referentiesitua-
tie. 



 

 

BIJLAGE 1: Projectgegevens toetsing besluit-MER 

Initiatiefnemer: varkensbedrijf Banken B.V. 
 
Bevoegd gezag: college van burgemeester en wethouders van gemeente  
Etten-Leur 
 
Besluit: op grond van de Wet milieubeheer 
 
Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: C14.0 
 
Activiteit: oprichten van varkenshouderij 
 
Procedurele gegevens: 
aankondiging start procedure in: Etten-Leurse Bode van 20 augustus 2008  
ter inzage legging: 21 augustus tot en met 2 oktober 2008 
adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.: 15 augustus 2008 
richtlijnenadvies: 22 oktober 2008 
richtlijnen vastgesteld: 16 december 2009  
kennisgeving MER in: Etten-Leurse Bode van 18 november 2009  
ter inzage legging MER: 19 november tot en met 30 december 2009 
aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.: 3 november 2009 
toetsingsadvies uitgebracht: 21 januari 2010 
 
Samenstelling van de werkgroep: 
Per project stelt de Commissie een werkgroep samen bestaande uit enkele 
deskundigen, een voorzitter en een werkgroepsecretaris. De werkgroepsamen-
stelling bij het onderhavige project is als volgt: 
 
ir. N.G. Ketting (voorzitter) 
ing. H.J.M. Hendriks (secretaris) 
ing. M.J.P. van Lieshout 
ing. M. Pijnenburg 
 
Werkwijze Commissie bij toetsing: 
Tijdens de toetsing gaat de Commissie na of het MER voldoende juiste infor-
matie bevat om het milieubelang volwaardig mee te kunnen wegen in de be-
sluitvorming. De Commissie gaat bij het toetsen uit van de wettelijke eisen 
voor de inhoud van een MER, zoals aangegeven in artikel 7.10 van de Wet 
milieubeheer en de vastgestelde richtlijnen voor het MER. Indien informatie 
ontbreekt, onvolledig of onjuist is, beoordeelt de Commissie of zij dit een es-
sentiële tekortkoming vindt. Daarvan is sprake, als aanvullende informatie in 
de ogen van de Commissie kan leiden tot andere afwegingen. In die gevallen 
adviseert de Commissie de ontbrekende informatie alsnog beschikbaar te stel-
len, alvorens het besluit wordt genomen. Opmerkingen over niet-essentiële 
tekortkomingen in het MER worden in het toetsingsadvies opgenomen, voor 
zover ze kunnen worden verwerkt tot duidelijke aanbevelingen voor het be-
voegde gezag. De Commissie richt zich in het advies dus op hoofdzaken die 
van belang zijn voor de besluitvorming en gaat niet in op onjuistheden of on-
volkomenheden van ondergeschikt belang. 
Zie voor meer informatie over de werkwijze van de Commissie 
www.commissiemer.nl op de pagina Commissie m.e.r. 
 

http://www.commissiemer.nl/


 

 

De Commissie heeft kennis genomen van de zienswijzen en adviezen, die zij 
van het bevoegd gezag heeft ontvangen. Dit advies verwijst naar een reactie 
als die nieuwe inzichten naar voren brengt over specifieke lokale milieuom-
standigheden of te onderzoeken alternatieven. Een overzicht van de zienswij-
zen en adviezen is opgenomen in bijlage 2. 
 
 

 

BIJLAGE 2: Lijst van zienswijzen en adviezen 

1. Werkgroep Buurtbelangen Bankenstraat, Etten-Leur / 55 eensluidende reacties 
2. DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij N.V. namens  

dhr. en mw. Goos, Etten-Leur 
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