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1.

Oordeel over het MER
Optiveco V.O.F. is voornemens een voormalige rundvee- en varkenshouderij aan de Rapperdsweg 1 te Ambt-Delden te wijzigen naar een melkgeitenhouderij. In de nieuwe situatie
zullen 3000 melkgeiten, 2650 opfokgeiten en 5 zoogkoeien worden gehouden. Voor het
initiatief wordt bij het bevoegd gezag, het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Hof van Twente, een vergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) voor het onderdeel milieu aangevraagd. Voor de besluitvorming over
de aanvraag van de vergunning wordt een besluit m.e.r-procedure doorlopen.
Het MER is ter toetsing voorgelegd aan de Commissie. Tijdens de toetsing heeft de Commissie1 een locatiebezoek afgelegd waarbij de initiatiefnemer een nadere toelichting heeft gegeven op het MER. Deze aanvullende informatie is als separate notitie “Aanvulling Milieueffectrapport Rapperdsweg 1 Ambt-Delden” toegevoegd aan het MER. De Passende beoordeling is
eveneens later toegevoegd aan het MER.
Het MER en de aanvullingen geven op een heldere en goed gestructureerde wijze inzicht in de
milieueffecten die het voornemen met zich meebrengt. De uitgangspunten voor de effectbepalingen zijn op correcte en duidelijke wijze vastgesteld. Het MER bevat de referenties en de
informatie die nodig zijn voor de besluitvorming over de vergunningverlening in het kader
van de Wabo en de Natuurbeschermingswet. Uit de Passende beoordeling komt naar voren
dat de toename van stikstofdepositie op kwetsbare natuur kan worden gecompenseerd door
toepassing van externe saldering2. Ten tijde van de toetsing waren er nog geen concrete
initiatieven gestart waarmee deze saldering bewerkstelligd kan worden. Bij de aanvraag van
de Nb-wet vergunning zal hieraan invulling gegeven worden.
Doordat de Passende beoordeling later aan het MER is toegevoegd sluit de samenvatting van
het MER niet volledig aan op de inhoud van beide documenten samen. Desondanks is de
Commissie is van oordeel dat in het MER met aanvullende notitie en de Passende Beoordeling
de essentiële informatie voor besluitvorming aanwezig is.
De aanvullende notitie en Passende Beoordeling hebben niet ter visie gelegen. De Commissie
adviseert deze stukken zo spoedig mogelijk openbaar te maken.
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Voor de samenstelling van de werkgroep van de Commissie m.e.r., haar werkwijze en verdere projectgegevens, zie

bijlage 1 bij dit advies. Projectgegevens en bijbehorende stukken, voor zover digitaal beschikbaar, zijn ook te vinden via
commissiemer.nl onder ‘Advisering’ of door in het zoekvak het projectnummer in te geven.
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Compensatie van depositie met stoppende/inkrimpende veehouderijen.

BIJLAGE 1: Projectgegevens toetsing MER
Initiatiefnemer: Optiveco
Bevoegd gezag: Gemeenteraad van Hof van Twente
Besluit: vergunningverlening Wet milieubeheer
Categorie Besluit m.e.r.: D 14.0
Activiteit: oprichting van een melkgeitenhouderij
Procedurele gegevens:
kennisgeving MER in het Hofweekblad van: 13 juni 2012
ter inzage legging MER: 14 juni tot en met 26 juli 2012
aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.: 7 juni 2012
toetsingsadvies uitgebracht: 12 september 2012
Samenstelling van de werkgroep:
Per project stelt de Commissie een werkgroep samen bestaande uit enkele deskundigen, een
voorzitter en een werkgroepsecretaris. Bij dit project bestaat de werkgroep uit:
ir. S. Bokma
ing. G.J.H. Elbertsen (werkgroepsecretaris)
ir. N.G. Ketting (voorzitter)
ing. M.M.J. Pijnenburg
Werkwijze Commissie bij toetsing:
Tijdens de toetsing gaat de Commissie na of het MER voldoende juiste informatie bevat om
het milieubelang volwaardig mee te kunnen wegen in het besluit. De Commissie gaat bij het
toetsen uit van de wettelijke eisen voor de inhoud van een MER, zoals aangegeven in artikel
7.7 dan wel 7.23 van de Wet milieubeheer, en van eventuele documenten over de reikwijdte
en het detailniveau van het MER. Indien informatie ontbreekt, onvolledig of onjuist is, beoordeelt de Commissie of zij dit een essentiële 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 stellen,
vóór 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 bevoegde 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
onvolkomenheden van ondergeschikt belang.
Omdat de Commissie niet is geraadpleegd bij de voorbereiding op het MER heeft ze een locatiebezoek afgelegd om zich goed op de hoogte te stellen van de situatie.

Zie voor meer informatie over de werkwijze van de Commissie www.commissiemer.nl op de
pagina Commissie m.e.r.

Betrokken documenten:
De Commissie heeft de volgende documenten betrokken bij haar advies:
·

Milieueffectrapport Rapperdsweg 1 – Ambt Delden, versie 1, 30 mei 2012.

·

Akoestisch Onderzoek Rapperdsweg 1 – Ambt Delden, versie 1, 24 mei 2012.

·

Watertoets Rapperdsweg 1 – Ambt Delden, versie 1, 23 mei 2012.

·

Naderonderzoek flora, fauna, Buitengebied Ambt Delden, herziening Rapperdsweg 1, 15
juni 2009.

·

Diverse overzichtskaarten en plattegronden.

·

Aanvulling milieueffectrapport, versie 1, 11 juli 2012.

·

Passende beoordeling, versie 1, 13 juli 2012.

De Commissie heeft kennis genomen van 4 zienswijzen en adviezen, die zij tot en met
24 juli 2012 van het bevoegd gezag heeft ontvangen. Zij heeft deze, voor zover relevant
voor m.e.r., in haar advies verwerkt.
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