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Geacht College,
Met bovengenoemde brief1 stelde u de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.)
in de gelegenheid een advies voor richtlijnen uit te brengen voor een milieueffectrapport
(MER) ten behoeve van de besluitvorming over de oprichting van pluimveehouderij van
de Maatschap Van Heugten-Vrenken. Overeenkomstig artikel 7.14 van de Wet milieubeheer (Wm) bied ik u hierbij het advies van de Commissie aan.
De Maatschap Van Heugten-Vrenken heeft het voornemen om een nieuwe pluimveehouderij voor 200.000 dieren te realiseren op een nieuwe locatie aan de Hunselerdijk te
Grathem, gemeente Heythuysen.
Voor het voornemen is een vergunning op grond van de Wet milieubeheer noodzakelijk.
De gemeente Heythuysen is het bevoegde gezag voor deze vergunning. Ten behoeve van
het besluit over de vergunningverlening wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld.
De milieueffectrapportage (m.e.r.)-procedure ging van start met de kennisgeving van de
startnotitie in de Streekbode2. Er zijn via de gemeente geen inspraakreacties en adviezen
ontvangen.
Dit advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie voor de m.e.r.3 – verder
aangeduid als ‘de Commissie’. Het bedoelt aan te geven welke informatie het MER moet
bieden om het milieubelang volwaardig in de besluitvorming mee te wegen. De Commissie bouwt in haar advies voort op de startnotitie. De startnotitie bevat al zeer veel waardevolle informatie. De Commissie heeft deze dan ook beoordeeld als ware het een concept MER. In dit advies geeft zij aan op welke punten nog aanvullende informatie nodig
is om te komen tot een compleet MER.
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Benodigde aanvullende informatie:
1. de toekomstige emissie van ammoniak van het gehele bedrijf en de depositie van
ammoniak op de nabijgelegen verzuringsgevoelige gebieden in relatie tot de achtergronddepositie van ammoniak;
2. een kwantitatieve omschrijving van geurhinder vanuit de stallen in termen van
mestvarkeneenheden (mve) en stankcirkels en een kwalitatieve beschrijving van mogelijk optredende stankhinder door de mestopslag;
3. een zelfstandig leesbare samenvatting, die duidelijk is voor burgers en geschikt is
voor de bestuurlijke besluitvorming.
Verzuringsgevoeligegebieden
In de startnotitie staat in hoofdstuk 7 onder de noemer ‘ruimtelijke ordening’ het overheidsbeleid beschreven. Hierin ontbreekt de brief van de Ministeries van LNV en VROM
aan de Tweede Kamer4 waarin wordt aangegeven welke afstand aangehouden dient te
worden van bedrijven tot (zeer) verzuringgevoelige gebieden.
Geef in het MER aan wat de status en kritische waarde is van de verzuringsgevoeligegebieden in de omgeving en geef aan wat de bestaande achtergrondwaarde is
voor ammoniak. Betrek hierbij in ieder geval Kasteel ten Hove, de Haelense beek en de
Beegderheide. In het MER zal aangegeven moeten worden of hier sprake zal zijn van
nadelige gevolgen van het voornemen. Hiertoe dient de verwachte ammoniakdepositie
gerefereerd te worden aan de kritische depositiewaarden voor de beoogde natuurdoeltypen. De constatering dat de locatie nabij (zeer)kwetsbare gebieden ligt kan betekenen
dat het voornemen zeer moeilijk dan wel niet mogelijk is, mede in het licht van de recente uitspraak in de zaak Beuningen5. Geef in het MER aan of en hoe dit voornemen
mogelijk wordt geacht volgens de bestaande wetgeving en hoe het past binnen de bestaande beleidsregels.
Cumulatieberekening
Volgens de nieuwe Stankwet6 hoeven geen cumulatieberekeningen uitgevoerd te worden.
Echter de Europese IPPC richtlijn is onvoldoende geïmplementeerd in deze wetgeving.
Daarmee is de richtlijn direct van kracht. De Commissie adviseert om de geurbelasting
in het MER te beschrijven met behulp van een objectief verspreidingsmodel of cumulatiemethode.
Meest milieuvriendelijk alternatief (mma)
In de startnotitie wordt een mma gepresenteerd met een luchtwasser. Wil men luchtwassers effectief laten werken (ook bij warm weer en maximale ventilatie) dan moet men
uitgaan van 3,6 m3 ventilatie per kg lichaamsgewicht7. Dit zou betekenen dat minimaal
70 luchtwassers van elk 20.000 m3 nodig zijn (200.000 x 3,6 x 2). Maak in het MER
duidelijk hoe de hoeveelheid luchtwassers is berekend.
Grondwaterbeschermingsgebied
Het voorkeursalternatief maakt gebruik van grondwater voor koeling. Geef in het MER
aan welke randvoorwaarden verbonden zijn aan de ligging van het voornemen in het
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grondwaterbeschermingsgebied en het gebruik van grondwater. Beschrijf de (thermische)effecten van het gebruik van grondwater.
Verkeer en geluid
In bijlage 1 op pagina 17 (tabel 8.5) wordt ervan uitgegaan dat de aan- en afvoer bewegingen (uitladen en laden kuikens) vooral tussen 19.00 en 12.00 uur plaatsvinden. In
tabel 5.3 op pagina 9 staat dat de vrachtauto's vooral tussen 07.00 en 19.00 uur bewegen van en naar de inrichting. Deze gegevens lijken met elkaar in tegenspraak. Geef over
de verwachten verkeersbewegingen in het MER duidelijkheid en gebruik hiervoor de
Handreiking industrielawaai8.
Overige hoofdstukken van het MER
Voor de onderdelen “vergelijking van alternatieven”, “leemten in milieu-informatie” en
“samenvatting van het MER” heeft de Commissie geen aanbevelingen naast de wettelijke
voorschriften.
De Commissie gaat er van uit dat de nog te verstrekken informatie wordt geïncorporeerd
in het op te stellen MER tot een zelfstandig leesbaar document. Zij hoopt met haar advies een constructieve bijdrage te leveren aan de totstandkoming van de richtlijnen voor
het MER. Zij zal graag vernemen hoe u gebruik maakt van haar aanbevelingen. Dit
houdt in dat de Commissie graag de vastgestelde richtlijnen krijgt toegestuurd.
Hoogachtend,

ir. N.G. Ketting
Voorzitter van de werkgroep m.e.r.
Pluimveehouderij Mts. Van HeugtenVrenken
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BIJLAGE 1
Brief van het bevoegd gezag d.d. 14 oktober 2004 waarin de Commissie
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Kennisgeving van de startnotitie
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Projectgegevens
Initiatiefnemer: Maatschap van Heugten-Vrenken
Bevoegd gezag: Gemeente Heythuysen
Besluit: vergunningverlening ingevolge de Wet milieubeheer
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nieuwe locatie aan de Hunselersdijk te Grathem, gemeente Heythuysen.
Procedurele gegevens:
kennisgeving startnotitie: 14 oktober 2004
richtlijnenadvies uitgebracht: 6 december 2004
Bijzonderheden:
De nieuw te realiseren pluimveehouderij voor vleeskuikens ligt een bij de reconstructie aangewezen “landbouwontwikkelingsgebied”. In de omgeving liggen de (zeer)verzuringgevoelige gebieden Kasteel Ten Hove, de Haelense Beek
en de Beegderheide. Tevens ligt de locatie in een grondwaterbeschermingsgebied. De Commissie vraagt duidelijk te maken wat de toekomstige ammoniak
emissie en de geurhinder van het bedrijf zal zijn en de gevolgen van de ammoniak emissie op nabijgelegen verzuringsgevoelige gebieden aan te geven.
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