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Advies op grond van artikel 7.26 van de Wet milieubeheer over het milieueffectrapport
over de Oprichting van een vleeskuikenhouderij bij van Heugten-Vrenken te Grathem,
uitgebracht aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Heythuysen
door de Commissie voor de milieueffectrapportage; namens deze
de werkgroep m.e.r.
Oprichting vleeskuikenhouderij van Heugten-Vrenken te Grathem,
de secretaris
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drs. B.F.M. Beerlage
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Geacht College,
De Maatschap Van Heugten-Vrenken heeft het voornemen om een nieuwe pluimveehouderij voor 200.000 vleeskuikens 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 (Wm) noodzakelijk. De gemeente Heythuysen is het bevoegde gezag voor deze vergunning. Ten behoeve van het besluit over de vergunningverlening is een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Met bovengenoemde brief1 stelde u de Commissie voor de milieueffectrapportage
(m.e.r.) in de gelegenheid een advies over het opgestelde MER uit te brengen. Het MER is
op 13 mei 2005 ter inzage gelegd2 en er is één inspraakreactie ontvangen3. Het advies is
opgesteld door een werkgroep van de Commissie voor de m.e.r.4 De werkgroep treedt op
namens de Commissie voor de m.e.r. en wordt verder in dit advies 'de Commissie' genoemd.
Op grond van artikel 7.26, lid 1 van de Wm toetst de Commissie het MER:
 aan de richtlijnen voor het MER, zoals vastgesteld op 22 december 2004;
 op eventuele onjuistheden;
 aan de wettelijke regels voor de inhoud van een MER.
Tijdens de toetsing inventariseert de Commissie eerst of er tekortkomingen zijn in het
voldoen aan de wettelijke vereisten en de richtlijnen en gaat zij na welke onderdelen van
het MER in aanmerking komen voor een positieve vermelding. Vervolgens beoordeelt de
Commissie de ernst van de tekortkomingen. Daarbij staat de vraag centraal of de benodigde informatie aanwezig is om het milieubelang een volwaardige plaats te geven bij het
besluit over de milieuvergunning.
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Is dat naar haar mening niet het geval dan betreft het een essentiële tekortkoming. De
Commissie zal dan adviseren tot een aanvulling. Overige tekortkomingen worden in het
toetsingsadvies opgenomen, voor zover ze kunnen worden verwerkt tot duidelijke aanbevelingen voor het bevoegde gezag. Deze werkwijze impliceert dat de Commissie zich in
het advies tot hoofdzaken beperkt en niet ingaat op onjuistheden of onvolkomenheden
van ondergeschikt belang.
Oordeel over het MER
De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER aanwezig is. Het
MER geeft een goede beschrijving van de voorgenomen activiteit, van de alternatieven en
van de effecten daarvan op het milieu. Er is daardoor duidelijke en bruikbare informatie
beschikbaar gekomen om het milieubelang een volwaardige plaats te kunnen geven in
de besluitvorming.
Toelichting op het oordeel
Ammoniak
De ammoniakemissie van de voorgenomen nieuwvestiging is correct berekend. Ook
wordt in het MER beschreven:
 dat de kritische depositiewaarde van nabijgelegen voor verzuringsgevoelige natuurgebieden door de achtergronddepositie aan ammoniak reeds wordt overschreden;
 dat in een autonome ontwikkeling deze achtergrondwaarde in het reconstructiegebied waarin de voorgenomen activiteit is voorzien niet daalt naar een niveau
onder de kritische depositiewaarde van in ieder geval het zeer verzuringsgevoelige gebied Beegderheide.
Vervolgens worden de effecten van de specifieke extra ammoniakdepositie door het
voornemen op natuurgebieden berekend ten opzichte van de achtergronddepositie5. De
toename van de depositie berekend ten opzichte van de kritische depositiewaarden van
de afzonderlijke natuurgebieden – zoals ook in de richtlijnen gevraagd – kan afgeleid
worden uit de beschikbare gegevens en deze is hoger, omdat de kritische depositiewaarde lager is dan de achtergronddepositie6.
Voorts wordt in de beoordeling of er sprake is van een belangrijke toename van de verontreiniging, de conclusie getrokken dat de toename van de depositie op de natuurgebieden door het voornemen (zeer) beperkt is. Gezien het bestaande beleid en een recente
uitsprak van de Raad van State7, zou kunnen worden opgemaakt dat – naast de conclusie dat de toename (zeer) beperkt is – evengoed de conclusie zou kunnen worden getrokken dat ook door een beperkte toename het in de toekomst bereiken van de gewenste
milieukwaliteit van de (zeer) verzuringsgevoelige gebieden minder mogelijk is.
■ De Commissie adviseert om bij het besluit over de milieuvergunning aan te geven hoe dit
voornemen het in de toekomst bereiken van de gewenste milieukwaliteit van de (zeer) verzuringsgevoelige gebieden al dan niet onmogelijk maakt.
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De milieuvergunning waarvoor het MER de milieueffecten beschrijft gaat over het besluit tot de oprichting van het
nieuwe bedrijf en niet over de beëindiging van het oude bedrijf nabij het Leudal. De afname van de depositie op het
Leudal vindt dan ook door een ander besluit en in een ander natuurgebied plaats. Echter, in de samenvatting wordt
de afname van de depositie op het Leudal ten onrechte gesaldeerd met de toename van de depositie op een ander
natuurgebied (Kasteel ten Hove).
De Beegderheide heeft een kritische depositiewaarde van <700 mol/ha/jaar. De ammoniakdepositie als gevolg van
het besluit tot oprichting van de vleeskuikenhouderij vormt daarmee circa 2% van de kritische depositiewaarde.
Afdeling Bestuursrechtspraak van Raad van State; 200304823/1; uitspraak 10 november 2004.
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Grondwater
Op pagina 4 van het MER wordt geconcludeerd dat de waterbuffer van de warmtewisselaar niet gelegen is in het grondwater en dat er daarom geen thermische effecten naar
het grondwater ontstaan. Op pagina 15 wordt aangegeven dat de warmtewisselaar als
koelmedium grondwater gebruikt. Het is duidelijk dat er geen grote thermische effecten
op het grondwater te verwachten zijn, maar bovengenoemde uitspraken zijn met elkaar
in tegenspraak.
■ Geef bij het besluit over de milieuvergunning aan op welke diepte het grondwater zich bevindt
en hoe diep de slangen van de warmtewisselaar in de grond worden gebracht.
Evaluatie
In het MER is geen (aanzet tot een) evaluatieprogramma opgenomen.
■ De gemeente Heythuysen moet bij het besluit over de milieuvergunning aangeven op welke
wijze en op welke termijn een evaluatieonderzoek verricht zal worden om de voorspelde effecten
met de daadwerkelijk optredende effecten te kunnen vergelijken en zo nodig aanvullende mitigerende maatregelen te treffen.
De Commissie hoopt met haar advies een constructieve bijdrage te leveren aan de besluitvorming.
Hoogachtend,

ir. N.G. Ketting
Voorzitter van de werkgroep m.e.r.
Pluimveehouderij Mts. Van HeugtenVrenken
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BIJLAGEN
bij het toetsingsadvies over het milieueffectrapport Oprichting
vleeskuikenhouderij van Heugten-Vrenken te Grathem

(bijlagen 1 t/m 4)

BIJLAGE 1
Brief van het bevoegd gezag d.d. 11 mei 2005 waarin de Commissie
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen

BIJLAGE 2
Kennisgeving van het milieueffectrapport
in De Streekbode van 11 mei 2005 d.d.

BIJLAGE 3
Projectgegevens
Initiatiefnemer: Maatschap van Heugten-Vrenken
Bevoegd gezag: gemeente Heythuysen
Besluit: vergunningverlening ingevolge de Wet milieubeheer
Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: C14.0
Activiteit: Oprichten van een pluimveehouderij voor 200.000 dieren op een
nieuwe locatie aan de Hunselersdijk te Grathem, gemeente Heythuysen.
Procedurele gegevens:
kennisgeving startnotitie: 14 oktober 2004
richtlijnenadvies uitgebracht: 6 december 2004
kennisgeving MER: 13 mei 2005
toetsingsadvies uitgebracht: 29 juni 2005
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 heeft in het richtlijnenadvies met name gevraagd om de
effecten van ammoniak en geur aan te geven. De Commissie is van oordeel
dat deze essentiële informatie in het MER aanwezig is.
Daarbij zou volgens de Commissie uit het bestaande beleid en een recente
uitsprak van de Raad van State, kunnen worden opgemaakt dat – naast de
conclusie dat de toename (zeer) beperkt is – evengoed de conclusie zou kunnen worden getrokken dat ook door een beperkte toename het in de toekomst
bereiken van de gewenste milieukwaliteit van de (zeer) verzuringsgevoelige
gebieden minder mogelijk is.
Daarom wordt geadviseerd om bij het besluit over de milieuvergunning aan te
geven hoe dit voornemen het in de toekomst bereiken van de gewenste milieukwaliteit van de (zeer) verzuringsgevoelige gebieden afzonderlijk al dan niet
onmogelijk maakt.
Tevens wordt geadviseerd om bij het besluit over de milieuvergunning aan te
geven:
 op welke diepte het grondwater zich bevindt en hoe diep de warmtewisselaar in de grond wordt gebracht;
 op welke wijze en op welke termijn een evaluatieonderzoek verricht zal
worden.
Samenstelling van de werkgroep:
ing. R.A. van Emous
ing. H.J.M. Hendriks
ir. N.G. Ketting (voorzitter)
Secretaris van de werkgroep:
drs. B.F.M. Beerlage
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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 de procedure van milieueffectrapportage
(m.e.r.) doorlopen.
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