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College van B en W Nederweert 
Postbus 2728 
6030 AA Nederweert 

 

uw kenmerk uw brief ons kenmerk 
 13 september 2005 1655-25/Do/Kt/wt 

onderwerp doorkiesnummer Utrecht, 
Advies voor richtlijnen voor het MER 
Pluimveehouderij Vrenken-Lormans, 
Reulisweg 21 te Leveroy, gemeente  
Nederweert 

(030) 234 76 24 9 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 Vrenken-Lormans, 
Reulisweg 21 te Leveroy, gemeente Nederweert. Overeenkomstig artikel 7.14 van de Wet 
milieubeheer (Wm) bied ik u hierbij het advies van de Commissie aan. 
 
Inleiding 
 
Maatschap Vrenken-Lormans heeft het voornemen om het pluimveebedrijf aan de  
Reulisweg 21 te Leveroy uit te breiden. De m.e.r.-procedure ging van start met de ken-
nisgeving van de startnotitie in het Hofweekblad d.d. 27 juli 20052. Dit advies is opge-
steld door een werkgroep van de Commissie voor de m.e.r. – verder aangeduid als  
‘de Commissie’ 3. Het bedoelt aan te geven welke informatie het MER moet bieden om 
het milieubelang volwaardig in de besluitvorming mee te wegen. De Commissie heeft 
kennis genomen van één inspraakreactie4. De Commissie heeft op 27 oktober 2005 de 
locatie bezocht en daarbij aanvullende mondelinge informatie verkregen van gemeente 
en initiatiefnemer. 
 
 
 
 

                                                

1  Zie bijlage 1. 
2  Zie bijlage 2. 
3  Zie voor de samenstelling bijlage 3. 
4 Zie bijlage 4. 
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Aanvullende aspecten voor het MER 
 
De Commissie bouwt in haar advies voort op de startnotitie en bijgeleverde documen-
tatie (zie onder). Uitgaande van de startnotitie, markeert de Commissie in dit advies 
aanvullende aandachtspunten voor het MER en aanvullende thematische aspecten die 
nadere uitleg behoeven in het MER. 
 
Strategische milieubeoordeling (SMB) voor bouwblokvergroting 
Er is een bouwblokverruiming middels een partiële bestemmingsplanherziening nodig 
voor het voornemen. Op grond van de Europese richtlijn 2001/42/EG moet hierbij een 
SMB worden uitgevoerd. De Commissie adviseert u met de initiatiefnemer in overleg te 
treden hoe de SMB uit te voeren. Aangezien de inhoudelijke vereisten voor het SMB-
rapport vrijwel gelijk zijn aan die voor een MER, ligt het voor de hand beide te combine-
ren. 
 
Eenduidige en heldere informatie 
De Commissie constateert dat de informatie gefragmenteerd beschikbaar is in de start-
notitie, in de wijziging/aanvulling op de startnotitie en in de vergunningaanvraag. Daar-
bij blijken soms verschillende parameters te zijn gehanteerd5. Het kaartmateriaal is niet 
altijd begrijpelijk vanwege het ontbreken van schaal/maatvoering. De Commissie advi-
seert om in het MER eenduidige en heldere informatie te geven.  
Geef over het voornemen aan welke bezettingsdichtheid in de nieuwe stallen gerealiseerd 
zal worden (dieren per vierkante meter) en of dit voldoet aan de welzijnsnormen. Geef 
aan hoe de stallen gereinigd zullen worden. 
 
Twee referenties 
Omdat is gebleken dat de huidige bedrijfssituatie verschilt van de vigerende vergunning 
raadt de Commissie aan om twee referenties te hanteren waaraan de effecten door de 
beoogde uitbreiding getoetst worden, namelijk de vigerende vergunning én de huidige 
bedrijfssituatie. 
 
Meest milieuvriendelijk alternatief en mestopslag  
In de startnotitie is als meest milieuvriendelijk alternatief (MMA) een stalsysteem met 
een chemische luchtwasser uitgewerkt. Er is gemotiveerd waarom een ander stalsys-
teem de voorkeur heeft. Naast milieu- en bedrijfsvoeringaspecten komen de kosten aan 
de orde. De Commissie adviseert om in het MER ook de reële realisatie- en exploitatie-
kosten per stalsysteem in het MER kort te noemen (nu wordt alleen het verschil gegeven 
tussen het voorkeursalternatief en het MMA). 
In de startnotitie wordt uitgegaan van mestopslag. Geef in het MER nog nadere informa-
tie over de wijze van mestopslag en hoe deze belucht wordt. De Commissie adviseert in 
het MER als MMA directe afvoer van mest uit te werken, omdat dit de stank- en ammo-
niakemissie aanzienlijk kan verminderen6.  
 
 
                                                

5  Bijvoorbeeld:  
- de afstand tot het op grond van de Natuurbeschermingswet beschermde gebied Sarsven en de Banen: 

2100, 1820 resp. 2150 meter in de startnotitie, in de wijziging/aanvulling op de startnotitie en in de 
vergunningaanvraag;  

- verschillende afstanden tot stankgevoelige objecten in de startnotitie en in de vergunningaanvraag. Een 
kaart waaruit dit eenduidig is te herleiden ontbreekt. 

6  Ook in de inspraakreactie van Maatschap De Klein-Hellegers (bijlage 4, nr. 1) wordt dit genoemd. 
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Soorteninformatie, Flora- en faunawet 
In de startnotitie (blz. 16-17) is globaal en anekdotisch ingegaan op de soorten die in 
een straal van 2000 meter rond het bedrijf voorkomen. Voor het areaal waarop de 
bouwblokvergroting is voorzien volstaat dit globale informatieniveau niet. Er  zal volgens 
de Commissie namelijk een ontheffing ex artikel 75 van de Flora- en faunawet moeten 
worden aangevraagd. Hiervoor is gedetailleerde informatie nodig over het vóórkomen van 
beschermde soorten. De Commissie geeft u in overweging om deze informatie te vragen 
gelijktijdig met het MER, en door haar te laten toetsten. 
 
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 moet dit met name zijn gericht op de cumulatieve stankhinder en op de (bij-
drage aan de) ammoniakdepositie in relatie tot de achtergronddepositie op voor verzu-
ring gevoelig gebied. Beide komen in de startnotitie aan de orde.  
Ammoniak. Presenteer in het MER voor de beide referenties, het voorkeursalternatief, 
het MMA zoals gepresenteerd in de startnotitie (zie boven) én het bovengenoemde MMA 
met directe mestafvoer de juiste depositiegetallen op grond van correcte afstanden tot 
voor verzuring gevoelige gebieden. 
Stank. Omdat de jurisprudentie over de omgevingstoets voor cumulatie van stankhinder 
zich nog moet ontwikkelen, raadt de Commissie aan om voor de beide referenties, het 
voorkeursalternatief, het MMA zoals gepresenteerd in de startnotitie (zie boven) én het 
bovengenoemde MMA met directe mestafvoer twee cumulatieberekeningen 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. 
 
Ammoniakschade 
Beschrijf in het MER wat de directe schade is van de ammoniakemissies uit de inrich-
ting aan nabijgelegen bossen en planten (o.a. grove groenteteelt). Gebruik het rapport 
Stallucht en Planten als toetsingskader. 
 
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 
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 mogelijk zijn om de 
stofemissies te reduceren. 
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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 Vrenken-Lormans, Reulis-
weg 21 te Leveroy, gemeente Nederweert 
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BIJLAGEN 

bij het advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport Pluim-
veehouderij Vrenken-Lormans te Leveroy 

(bijlagen 1 t/m 4) 



 

 



 

 

BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 13 september 2005 waarin  
de Commissie in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen 



 

 

BIJLAGE 2 

Kennisgeving van de startnotitie 
in Weekblad voor Nederweert  d.d. 29 september 2005 



 

 

BIJLAGE 3 

Projectgegevens 

Initiatiefnemer: Maatschap Vrenken-Lormans 
 
Bevoegd gezag: Gemeente Nederweert 
 
Besluit: uitbreidingsvergunning op grond van de Wet milieubeheer 
 
Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: C14 
 
Activiteit: wijziging en uitbreiding van de inrichting van vleeskuikenhouder-
dieren/scharrelkippen naar scharrelkippen 
 
Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotitie: 29 september 2005 
richtlijnenadvies uitgebracht: 9 november 2005 
 
Bijzonderheden: Voor het realiseren van de uitbreiding moet het bouwblok 
worden vergroot. Voor de partiële bestemmingsplanherziening dient een stra-
tegische milieubeoordeling (SMB) uitgevoerd te worden. Aangezien de inhou-
delijke vereisten voor het SMB-rapport vrijwel gelijk zijn aan die voor een 
MER, ligt het volgens de Commissie voor de hand beide te combineren.  
Omdat de inrichting niet volgens de vigerende inrichting in werking is raadt 
de Commissie aan om twee referenties te hanteren: de vigerende vergunning 
en de huidige situatie. 
 
Samenstelling van de werkgroep: 
ing. H.H. Ellen 
ir. N.G. Ketting (voorzitter) 
ing. M. Pijnenburg 
 
Secretaris van de werkgroep: 
ir. F.D. Dotinga 



 

 

BIJLAGE 4 

Lijst van inspraakreacties en adviezen  

nr. datum persoon of instantie plaats datum van 
ontvangst 
Cie. m.e.r. 

1.  20051025 Maatschap De Klein-Hellegers Leveroy 20051031 
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