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1. OORDEEL OVER HET MER 
Mts. Van der Cruijsen wil haar vestiging aan de Stevensbeekseweg 10a en 12 
te Overloon aanpassen van 96.300 legkippen en 362 rosé vleeskalveren naar 
208.000 legkippen. Daartoe worden de bestaande stallen heringericht. Bij het 
bevoegd gezag, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Boxmeer wordt hiervoor een vergunning in het kader van de Wet milieubeheer 
(Wm) aangevraagd. Voor de besluitvorming over de aanvraag van deze ver-
gunning wordt de procedure van milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen. 
 
De Commissie miste in het MER informatie die essentieel was voor de besluit-
vorming. Naar de mening van de Commissie behoefde het MER een aanvulling 
ten aanzien van:  

- de haalbaarheid van de hoge uittreedsnelheden bij het ventilatiesys-
teem; 

- de samenvatting en 
- de beschikbaarheid van duidelijk kaartmateriaal. 

 
Bovenstaande punten zijn vervat in een memo dat op 15 juli 2009 is toege-
zonden aan het bevoegd gezag. De initiatiefnemer heeft op basis van deze 
memo een aanvulling ingediend bij het bevoegd gezag. De aanvulling is op 10 
september 2009 met een verzoek om advies aan de Commissie aangeboden. 
Deze aanvulling heeft de Commissie bij haar beoordeling betrokken. Hoewel 
in de aanvulling op het MER op alle geconstateerde tekortkomingen is inge-
gaan, is de Commissie van oordeel dat het MER en de aanvulling daarop niet 
alle essentiële informatie bevat. Het milieubelang kan hierdoor onvoldoende 
worden meegewogen bij de besluitvorming. Het MER en de aanvulling missen 
nog essentiële informatie ten aanzien van de onderbouwing van de haalbaar-
heid van de ventilatiedebieten en de beschikbaarheid van duidelijk kaartma-
teriaal.  
 
In hoofdstuk 2 licht de Commissie haar oordeel toe en geeft ze aan welke es-
sentiële informatie in het MER en de aanvulling ontbreekt.  
 

2. TOELICHTING OP HET OORDEEL  
Haalbaarheid uittreedsnelheden  
Het MER 
In verschillende alternatieven, inclusief het VKA, werd gerekend met een hoge 
uittreedluchtsnelheid van de ventilatielucht uit de luchtwassers van 8,5 m/s. 
Uit het MER viel echter niet op te maken of deze uittreedsnelheid haalbaar 
was en wat de gevolgen waren voor de energieconsumptie. De haalbaarheid 
van deze hoge uittreedsnelheid is cruciale informatie voor het MER, aangezien 
daarmee tevens de uitstoot en het verspreidingspatroon van ammoniak, geur 
en fijn stof samenhangen. In het MER ontbraken gegevens over de relatie tus-
sen de benodigde capaciteit van de ventilatoren en de te overwinnen tegen-
druk in het gehele systeem als gevolg van die hoge uittreedsnelheid. Eveneens 
ontbrak de onderbouwing van de gegevens over het extra energieverbruik 
vanwege de hoge luchtsnelheid en de daardoor ontstane hogere weerstanden 
in het systeem.  
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De Commissie adviseerde om in een aanvulling op het MER de haalbaarheid 
van de hoge luchtsnelheden na te gaan en daarbij het extra energieverbruik 
dat nodig is voor realisatie van die hoge snelheden te betrekken.  
 
 
Aanvulling op het MER 
In de aanvulling is beschreven hoe groot de totale weerstand van het systeem 
is. Daarbij zijn enkele luchtweerstandsgetallen (uitgedrukt in Pascal tegen-
druk) opgenomen waarvan onduidelijk is, waarop deze zijn gebaseerd. Boven-
dien ontbreekt een duidelijk ontwerp- en dimensioneringsplan, zodat enige 
controle op de uitgangspunten niet mogelijk is. Op basis van de nu beschik-
bare, gebrekkige en deels onvolledige informatie kan de Commissie zelfs geen 
inschatting maken of die uittreedsnelheden haalbaar zijn.  

§ De Commissie concludeert dat onvoldoende informatie aanwezig is in het MER en 
de aanvulling daarop over de haalbaarheid van de uittreedsnelheid van de ventila-
tielucht. De gehanteerde cijfers bij de berekeningen van de luchtweerstanden in 
het ventilatiesysteem zijn onvoldoende onderbouwd en onvolledig. Hierdoor is on-
toereikend aangetoond of het systeem in de praktijk naar behoren kan functione-
ren. Daarom is ook niet vast te stellen of de beschreven milieueffecten wel haal-
baar zijn. Het MER en de aanvulling missen op dit punt essentiële informatie.  

§ De Commissie adviseert bij de verdere besluitvorming alsnog de onderbouwing te 
laten aanleveren over de haalbaarheid van de uittreedsnelheid van de ventilatie-
lucht. 

Samenvatting 
Het MER 
De samenvatting op pagina’s 9, 10 en 11 in het MER voldeed niet aan hetgeen 
in de richtlijnen is gesteld. In het MER dient namelijk een zelfstandig leesbare 
samenvatting te zijn opgenomen. Zo ontbrak onder andere de (schematische) 
vergelijking van de alternatieven en een vermelding van de extreem hoge 
geurbelasting voor meerdere geurgevoelige objecten volgend uit de berekenin-
gen van de cumulatieve geurhinder. De summiere samenvatting in het MER 
was niet voor iedereen duidelijk en was onvoldoende geschikt voor bestuurlij-
ke besluitvorming.  

Aanvulling op het MER 
In de aanvulling op het MER is een geheel gecorrigeerde samenvatting opge-
nomen waarbij een heldere uiteenzetting van de effecten van de verschillende 
alternatieven is gegeven, geïllustreerd met een vergelijkingstabel.  

Kaartmateriaal 
Het MER 
In het MER ontbraken duidelijk kaartmateriaal en tekeningen met de infor-
matie aangaande geurgevoelige objecten en de emissiepunten om de bereke-
ningen afdoende te kunnen controleren. De Commissie adviseerde vanwege 
de inzichtelijkheid om de tekeningen en het kaartmateriaal aan het MER toe 
te voegen. Deze tekeningen dienden inzicht te geven in alle relevante milieu-
informatie (het middelpunt van de stal, de emissiepunten, de gevoelige objec-
ten en de kwetsbare gebieden) met vermelding van de x- en y-coördinaten. 
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Aanvulling op het MER 
In de aanvulling op het MER zijn heldere kaarten met x- en y-coördinaten 
aangeleverd. Echter het is niet duidelijk wat deze kaarten voorstellen, omdat 
enige beschrijving of toelichting bij de kaarten ontbreekt. Bovendien ont-
breekt de locatie van het voornemen op een aantal van de aangeleverde kaar-
ten ten opzichte van bijvoorbeeld de kwetsbare gebieden en gevoelige objec-
ten. Hierdoor is niet in te schatten of de beschreven effecten juist zijn aange-
geven en is daardoor de relevante milieu-informatie nog steeds niet inzichte-
lijk gemaakt.  

§ De Commissie concludeert dat de kaarten in het MER en de aanvulling onvol-
doende inzicht geven over de relevante milieuaspecten. De Commissie adviseert 
bij de verdere besluitvorming alsnog duidelijke kaarten te laten aanleveren met een 
heldere beschrijving of toelichting (legenda). 
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BIJLAGE 1: Projectgegevens toetsing besluit-MER 

Initiatiefnemer: Maatschap Van der Cruijsen 
 
Bevoegd gezag: College van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Boxmeer 
 
Besluit: vergunning in het kader van de Wet milieubeheer 
 
Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: C14.0 
 
Activiteit: uitbreiding inrichting voor het fokken of houden van pluimvee 
 
Procedurele gegevens: 
aankondiging start procedure in Boxmeers Weekblad van 29 augustus 2007 
advies aanvraag: 21 augustus 2007 
ter inzage legging startnotitie: 30 augustus tot en met 10 oktober 2007 
richtlijnenadvies uitgebracht: 16 oktober 2007 
richtlijnen vastgesteld: 19 november 2007 
 
kennisgeving MER in het Boxmeers Weekblad van 22 april 2009  
aanvraag toetsingsadvies: 22 april 2009 
ter inzage legging MER: 23 april tot en met 3 juni 2009 
aanvulling MER: 14 september 2009 
toetsingsadvies uitgebracht: 12 oktober 2009 
 
Samenstelling van de werkgroep: 
Per project stelt de Commissie een werkgroep samen bestaande uit enkele 
deskundigen, een voorzitter en een werkgroepsecretaris. De werkgroepsamen-
stelling bij het onderhavige project is als volgt: 
ing. H.H. Ellen 
ing. H.J.M. Hendriks (secretaris)  
ir. N.G. Ketting (voorzitter) 
C. Spapens 
 
Werkwijze Commissie bij toetsing: 
Tijdens de toetsing gaat de Commissie na of het MER voldoende juiste infor-
matie bevat om het milieubelang volwaardig mee te kunnen wegen in de be-
sluitvorming. De Commissie gaat bij het toetsen uit van de wettelijke eisen 
voor de inhoud van een MER, zoals aangegeven in artikel 7.10 van de Wet 
milieubeheer en de vastgestelde richtlijnen voor het MER. Indien informatie 
ontbreekt, onvolledig of onjuist is, beoordeelt de Commissie of zij dit een es-
sentiële tekortkoming vindt. Daarvan is sprake, als aanvullende informatie in 
de ogen van de Commissie kan leiden tot andere afwegingen. In die gevallen 
adviseert de Commissie de ontbrekende informatie alsnog beschikbaar te stel-
len, alvorens het besluit wordt genomen. Opmerkingen over niet-essentiële 
tekortkomingen in het MER worden in het toetsingsadvies opgenomen, voor 
zover ze kunnen worden verwerkt tot duidelijke aanbevelingen voor het be-
voegde gezag. De Commissie richt zich in het advies dus op hoofdzaken die 
van belang zijn voor de besluitvorming en gaat niet in op onjuistheden of on-
volkomenheden van ondergeschikt belang. 
Zie voor meer informatie over de werkwijze van de Commissie 
www.commissiemer.nl op de pagina Commissie m.e.r. 
 
De Commissie heeft geen zienswijzen of adviezen via bevoegd gezag ontvan-
gen.  

http://www.commissiemer.nl/
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