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1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) 

De firma Van der Linden Poultry Products heeft het voornemen een pluimveebedrijf met 

210.000 vleeskuikens te starten aan de Haambergweg 11 te Beringe (gemeente Peel en 

Maas). De varkenshouderij (500 vleesvarkens) op deze locatie wordt overgenomen en beëin-

digd. Om het voornemen mogelijk te maken is een omgevingsvergunning aangevraagd. Ter 

ondersteuning van de besluitvorming over de omgevingsvergunning is een project-MER op-

gesteld. Het college van B&W van de gemeente Peel en Maas is bevoegd gezag in de proce-

dure.  

 

In dit advies spreekt de Commissie voor de milieueffectrapportage (hierna ‘de Commissie’)1 

zich uit over de juistheid en de volledigheid van het MER. 

 

De Commissie is van oordeel dat het MER de essentiële milieu informatie bevat om een be-

sluit te kunnen nemen over de omgevingsvergunning Haambergweg 11 te Beringe waarin het 

milieubelang volwaardig wordt meegewogen. 

 

Het MER kent een overzichtelijke structuur. Het rapport werkt de milieukundige aspecten 

goed uit en maakt in tekst en met illustratieve tabellen duidelijk wat de maximale milieuge-

volgen van het oprichten van de vleeskuikenhouderij aan de Haambergweg zijn. Uit het MER 

blijkt dat de belangrijkste gevolgen voor de omgeving de gevolgen voor geur, fijn stof en na-

tuur (Natura 2000-gebieden) zijn en dat deze, waar nodig, met realistische mitigerende 

maatregelen kunnen worden voorkomen of verzacht.  

 

De Commissie merkt op dat op een tweetal onderdelen, locatiekeuze en de keuze van het 

huisvestingssysteem, de informatie heel beknopt is waardoor de achtergronden van deze 

keuzes niet direct duidelijk zijn. Daarom doet de Commissie de suggestie om de afwegingen 

die hebben geleid tot deze locatie en het gekozen huisvestingssysteem bij het besluit over de 

vergunning inzichtelijk te maken. De consequentie daarvan is dat het voor buitenstaanders 

direct duidelijk is waarom de vleeskuikenhouderij op deze locatie met de gekozen technieken 

wordt opgericht. 

 

Bij twee milieueffecten plaatst de Commissie een kleine kanttekening, namelijk landschap en 

natuur. Allereerst zit bij het MER een uitgebreid inpassingsplan (landschappelijke inpassing) 

In dit inpassingsplan wordt verwezen naar het advies van de kwaliteitscommissie, echter het 

advies of in ieder geval de essentie ervan is niet opgenomen in het MER. Ook komen de con-

clusies uit het inpassingsplan nog niet in het MER of de samenvatting terug. De Commissie 

adviseert om de relevante conclusies (beknopt) in het MER op te nemen.  

Bij de bepaling van effecten op Natura 2000-gebieden wordt onterecht een 10 km-grens ge-

hanteerd voor de provincie Limburg. Effecten kunnen ook op een grotere afstand optreden. 

Omdat rondom het bedrijf reeds gebieden liggen op minder dan 10 km afstand en de gevol-

                                                           

1  De samenstelling van de werkgroep van de Commissie m.e.r., haar werkwijze en verdere projectgegevens staan in bij-

lage 1 van dit advies. Projectstukken, voor zover digitaal beschikbaar, vindt u door op www.commissiemer.nl project-

nummer 2999 in te vullen in het zoekvak. 

http://www.commissiemer.nl/
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gen op deze gebieden duidelijk in beeld zijn gebracht en is aangetoond dat  afdoende miti-

gerende maatregelen worden getroffen (saldering met ammoniak van de Rozenobel 33), zijn 

er geen negatieve gevolgen voor de verder weg gelegen gebieden te verwachten.  

 

In het MER en het addendum daarbij met de stikstofberekening EHS-gebieden Waterbloem en 

De Snep bieden inzicht in de toe- en afname van de stikstofdepositie. Na saldering met de 

Rozenobel 33 daalt de stikstofdepositie binnen De Snep. Op het merendeel van de getoetste 

punten in Waterbloem treedt een toename van stikstofdepositie op. In het MER is bij de toet-

sing met name gefocust op de geldende toetsingsafstanden uit de Wet ammoniak en veehou-

derij. Hieraan wordt voldaan. De Commissie adviseert om bij de besluitvorming naast deze 

toetsing aan de wettelijke vereisten kort inhoudelijk te motiveren waarom de toename voor 

dit gebied toelaatbaar is.  

 

Tot slot valt het de Commissie op dat in het MER is aangegeven dat bij calamiteiten, bijvoor-

beeld vogelgriep, dieren langer op het bedrijf verblijven maar dat daardoor geen welzijnspro-

blemen zullen ontstaan. Dit roept de vraag op hoe dat dan precies zit. Want bij calamiteiten 

worden dieren niet afgevoerd terwijl zij wel doorgroeien waardoor de ruimte per dier minder 

zal worden en er mogelijk (fysieke) diergezondheidsproblemen ontstaan.  



 

 

  

BIJLAGE 1: Projectgegevens toetsing MER 

Initiatiefnemer: Van der Linden Poultry Products B.V. 

 

Bevoegd gezag: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas 

 

Besluit: verlenen van een omgevingsvergunning 

 

Categorie Besluit m.e.r.:  m.e.r. vanwege categorie C14. 

 

Activiteit: De firma Van der Linden Poultry Products b.v. wil op de locatie Haambergweg 11 in 

Beringe de bestaande varkenshouderij over nemen en op deze plaats een vleeskuikenhouderij 

voor 210.000 mesthoenders op richten.  

 

Procedurele gegevens: 

ter inzage legging van de projectmededeling: 27 november 2014 t/m 7 januari 2015 

adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.: 25 november 2014 

advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht: 26 januari 2015 

aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.: 12 mei 2015 

toetsingsadvies uitgebracht: 30 juni 2015 

 

Samenstelling van de werkgroep: 

Per project stelt de Commissie een werkgroep samen bestaande uit enkele deskundigen, een 

voorzitter en een werkgroepsecretaris. Bij dit project bestaat de werkgroep uit: 

W. Foppen 

ir. J.J. de Graeff (voorzitter) 

ing. R.H. Schokker 

ir. C.T. Smit (werkgroepsecretaris) 

 

Werkwijze Commissie bij toetsing: 

Tijdens de toetsing gaat de Commissie na of het MER voldoende juiste informatie bevat om 

het milieubelang volwaardig mee te kunnen wegen in het besluit. De Commissie gaat bij het 

toetsen uit van de wettelijke eisen voor de inhoud van een MER, zoals aangegeven in artikel 

7.7 dan wel 7.23 van de Wet milieubeheer, en van eventuele documenten over de reikwijdte 

en het detailniveau van het MER. Indien informatie ontbreekt, onvolledig of onjuist is, beoor-

deelt de Commissie of zij dit een essentiële tekortkoming vindt. Daarvan is sprake als aan-

vullende informatie in de ogen van de Commissie kan leiden tot andere afwegingen. In die 

gevallen adviseert de Commissie de ontbrekende informatie alsnog beschikbaar te stellen, 

vóór 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 bevoegde 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 

onvolkomenheden van ondergeschikt belang. 

Zie voor meer informatie over de werkwijze van de Commissie www.commissiemer.nl op de 

pagina Commissie m.e.r. 

 



 

 

  

Betrokken documenten:  

De Commissie heeft de volgende documenten betrokken bij haar advies:  

 MER Haambergwerg 11 te Beringe, Bergsadvies BV, 1 juni 2015; 

 Bijlage M.E.R. & aanvraag omgevingsvergunning Haambergweg 11 te Beringe, Bergsad-

vies BV 1 juni 2015; 

 Akoestisch onderzoek Industrielawaai Haambergwerg 11 te Beringe, Bergsadvies BV, 

26 maart 2015; 

 Natuurwaardenonderzoek Haambergwerg 11 te Beringe, Bergsadvies BV,15 april 2015; 

 Ruimtelijke onderbouwing Haambergweg 11 Beringe, Bergsadsadvies BV, 2 juni 2015; 

 Verkennend bodemonderzoek Haambergwerg 11 Beringe, Bergsadvies BV,15 april 2015; 

 Waterinfiltratieonderzoek Haambergwerg 11 Beringe, Bergsadvies BV,15 april 2015; 

 Paletadvies Vestiging pluimveehouderij Haambergweg 11 Beringe, Kwaliteitscommissie  

Peel en Maas, 25 november 2014; 

 Addendum Wet ammoniak en veehouderij, Bergsadvies BV, 16 juni 2015. 

Omdat de omgevingsvergunning en het MER nog niet ter inzage zijn gelegd heeft de Com-

missie geen zienswijzen of adviezen via bevoegd gezag ontvangen.  
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