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College van B en W Weert 
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6000 AZ Weert 

 

uw kenmerk uw brief ons kenmerk 
1/mbz/jt 13 september 2005 1644-16/Do/Kt/wt 

onderwerp doorkiesnummer Utrecht, 
Advies voor richtlijnen voor het MER 
Pluimveehouderij Verkennis, Rietbroek 3 
te Stramproy, gemeente Weert 

(030) 234 76 24 8 november 2005 

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 Pluimveehouderij Verkennis, Rietbroek 3 
te Stramproy, gemeente Weert. Overeenkomstig artikel 7.14 van de Wet milieubeheer 
(Wm) bied ik u hierbij het advies van de Commissie aan. 
 
Inleiding 
 
De heer Verkennis heeft het voornemen om het pluimveebedrijf aan de Rietbroek 3 te 
Stramproy uit te breiden. De m.e.r.-procedure ging van start met de kennisgeving van 
de startnotitie in Het Land van Weert dd 14 september 20052. Dit advies is opgesteld 
door een werkgroep van de Commissie voor de m.e.r. – verder aangeduid als ‘de Com-
missie’ 3. Het bedoelt aan te geven welke informatie het MER moet bieden om het mili-
eubelang volwaardig in de besluitvorming mee te wegen. De Commissie heeft van de 
gemeente vernomen dat er geen inspraakreacties zijn. De Commissie heeft op 27 okto-
ber 2005 de locatie bezocht en daarbij aanvullende mondelinge informatie verkregen van 
gemeente en initiatiefnemer. 
 
Aanvullende aspecten voor het MER 
 
De Commissie bouwt in haar advies voort op de startnotitie en bijgeleverde documenta-
tie (zie onder). Uitgaande van de startnotitie, markeert de Commissie in dit advies aan-
vullende aandachtspunten voor het MER en aanvullende thematische aspecten die na-
dere uitleg behoeven in het MER. 

                                                

1  Zie bijlage 1. 
2  Zie bijlage 2. 
3  Zie voor de samenstelling bijlage 3. 
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Kaartmateriaal 
Het kaartmateriaal is niet altijd begrijpelijk vanwege het ontbreken van 
schaal/maatvoering en het vrijwel ontbreken van gegevens op Belgisch grondgebied. De 
Commissie adviseert om in het MER heldere en volledige kaartinformatie te geven, dan 
wel te motiveren waarom informatie ontbreekt (bijvoorbeeld in België).  
 
Voornemen  
Licht het voornemen op de volgende punten toe: 
 het bruikbaar leefoppervlak per dier; 
 de wijze van stofopvang; 
 de wijze van beluchting; 
 hoe de mestopslag en –afvoer gecontroleerd kan worden (logboek). 
 
Meest milieuvriendelijk alternatief en mestopslag 
In de startnotitie is nog geen voorstel gedaan voor het meest milieuvriendelijk alternatief 
(MMA). Gezien de milieueffecten van veehouderij, adviseert de Commissie in het MER 
het MMA te richten op beperking van de uitstoot van ammoniak en stank, bijvoorbeeld 
met luchtwassers4. Naast verdergaande reducerende stalsystemen, komt ook directe 
afvoer van mest in aanmerking als onderdeel van het MMA, omdat dit de stank- en am-
moniakemissie aanzienlijk kan verminderen.  
 
Omgevingstoets: stank en ammoniak 
Omdat het bedrijf vanwege haar omvang valt onder de IPPC-richtlijn (Integrated Preven-
tion and Pollution Control), dient een omgevingstoets plaats te vinden. Volgens de 
Commissie dient dit met name gericht te zijn op de cumulatieve stankhinder en op de 
(bijdrage aan de) ammoniakdepositie in relatie tot de achtergronddepositie op voor ver-
zuring gevoelig gebied. Beide komen in de startnotitie nog niet volledig aan de orde.  
Ammoniak. Presenteer in het MER – in aanvulling op de startnotitie – voor het MMA de 
depositiewaarde op voor verzuring gevoelige gebieden. Relateer alle ammoniakdeposities  
aan de kritische depositiewaarden. 
Stank. Omdat de jurisprudentie over de omgevingstoets voor cumulatie van stankhinder 
zich nog moet ontwikkelen, raadt de Commissie aan om ook een cumulatieberekening 
uit te voeren volgens het rapport nr. 46 uit de publicatiereeks Lucht met:  
 de geuromrekenfactoren die golden ten tijde van de richtlijn Veehouderij en Stank-

hinder; 
 de huidige geuromrekenfactoren van de Regeling stank en veehouderij. 
Geef tevens aan of de resultaten anders worden als de cumulatie wordt bepaald op stal-
niveau, in plaats van het zwaartepunt van de inrichting te hanteren.  
 
Geluid 
Gezien de situatie (nabije afstand tot andere woning, beperkt gebruik achteruitgang, 
mogelijke toepassing van voorzieningen ter beperking van geluidhinder) is het wenselijk 
om de gevolgen van geluid goed in beeld te brengen.  
 
Stofemissie 
Geef aan hoe groot de stofemissies zijn en in welke mate deze zullen toenemen met de 
extra te bouwen volièrestal, met de daarbij behorende nageschakelde techniek om de 

                                                

4  Overigens merkt de Commissie daarbij wel op dat toepassing van chemische luchtwassers andere nadelen 
kent, bijvoorbeeld het gebruik van chemicaliën en de benodigde gecontroleerde afzet van spuiwater. 
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mest uit deze stal te drogen. Geef aan wat bekend is over de bijdrage van veehouderij 
aan de fijn stof-concentraties in de lucht en toets de luchtconcentraties aan de normen 
uit het Besluit luchtkwaliteit 2005. Beschrijf de maatregelen die in deze specifieke be-
drijfssituatie mogelijk zijn om de stofemissies te reduceren. 
 
Samenvatting 
Het MER dient een zelfstandig leesbare samenvatting te bevatten, die duidelijk is voor 
burgers en geschikt is voor bestuurlijke besluitvorming.  
 
De Commissie hoopt met haar advies een constructieve bijdrage te leveren aan de tot-
standkoming 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 Verkennis, Rietbroek 3 te 
Stramproy, gemeente Weert 
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