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Onderwerp
Beoordeling concept MER aanmeldnotitie van 15 november 2019 op milieuaspecten. 
Aanvulling beoordeling notities 1-4-2020

Centrale vraag is of er een besluit-MER noodzakelijk is bij het realiseren van de 
zuivelfabriek. 
Alleen onderdelen van hoofdstuk 4 zijn beoordeeld. 

Paragraaf 4.3. Bodem 
De bodemgesteldheid ter plaatse is onderzocht. Er is geen sprake van significante vervuiling. Van 
de nieuw beoogde functie zijn geen grote ingrepen in de bodemopbouw te verwachten. Bij legaal 
gebruik van de beoogde functie zijn er dus geen significante milieugevolgen te verwachten.  

Paragraaf 4.4 Water is niet beoordeeld.

Paragraaf 4.5 Geluid

Geluidrapport van 1-4-2020 is op onderdelen aangepast. Samen met de toelichting zoals die 
eerder is verstuurd is voldoende aannemelijk gemaakt dat er geen MER plicht is en dat met de 
voorgenomen planontwikkeling goede ruimtelijke ordening mogelijk is. Bij de melding 
activiteitenbesluit zal voldoende aannemelijk dienen te worden gemaakt dat aan de 
gemodelleerde uitgangspunten tegemoet wordt gekomen. Wij achter deze echter in dit stadium 
haalbaar en plausibel. 
De mer beoordeling heeft geen betrekking op het plaatsen van windmolens blijkt uit de 
antwoorden van de ontwikkelaar. Deze situatie is dan ook niet beoordeeld.

Paragraaf 4.6 Luchtkwaliteit
Met dit initiatief wordt geen enkele grenswaarde overschreden. Zelfs in de ‘worst case’ situatie 
waar de maximale verkeersstromen worden berekend is er geen significante verhoging van de 
achtergrondconcentraties door het initiatief. Er zijn dus geen significante milieugevolgen.   
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Paragraaf 4.7 Geur: 
De geuremissie van de beoogde activiteit dient verwaarloosbaar te zijn op grond van de 
zorgplicht uit het Activiteitenbesluit. Het is niet aannemelijk dat met deze minimale geuremissie er 
geurhinder in de omgeving gaat ontstaan. Er zijn dus geen significante milieugevolgen. Ook is 
voldoende aannemelijk dat bij de nieuwe bedrijfswoning geen hinder ontstaat vanwege het 
naastgelegen agrarisch bedrijf. 

Paragraaf 4.8 Externe veiligheid 
In de directe omgeving van het plangebied zijn geen risicobronnen aanwezig. Het is 
onwaarschijnlijk dat er grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen noodzakelijk zijn voor het 
bedrijfsproces. 
De ontwikkelaar heeft aangegeven dat er niet met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen zal 
worden gewerkt. 
De exacte hoeveelheid ammoniak ten behoeve van de koeling is op dit moment nog niet bekend, 
maar deze zal ruimschoots onder de 1.500 kg zijn gelegen. De zuivelfabriek zal niet onder het 
Bevi vallen. We zullen dat in de aanmeldnotitie benoemen. Ook zullen we in het 
bestemmingsplan de vestiging van Bevi-inrichtingen expliciet uitsluiten.

Paragraaf 4.9 en 4.13 zijn niet beoordeeld.

Conclusie: 
De MER beoordelingsnotitie voldoende om te kunnen concluderen dat voor wat betreft de 
beoordeelde milieuaspecten er geen MER noodzakelijk is. 
Dit sluit natuurlijk niet uit dat er op grond van overige, niet beoordeelde aspecten, wel een MER 
plicht ontstaat. 

Aeriusberekening
De nieuwe Ariusberekening van 1- april 2020 is beoordeeld. De gegeven emissie op de 
planlocatie is opnieuw ingevoerd en de depositie is met Aerius berekend. Bij vergelijkbare 
emissies vanuit de planlocatie kan er een depositie ontstaan van 0,01 mol/ha en dus niet 0 zoals 
in het rapport wordt beschreven. De ingevoerde data bepalen dus voor een belangrijk deel de 
output. Aangezien er conservatief gerekend is door het verkeer op diverse uitvalswegen mee te 
nemen en niet van de meest moderne vrachtauto’s uit te gaan is de uitkomst zoals gepresenteerd 
plausibel. 


