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Geacht College,

Hierbij ontvangt u namens Frank Brinkhaus Geitenhouderij B.V. een mededeling op de m.e.r.procedure voor de locatie Hollander 5 te Heythuysen.
Initiatiefnemer is voornemens om op deze locatie een drietal bestaande pluimveestallen en
werktuigenberging/lammerenstal af te breken en de locatie uit te breiden met het bouwen van een
nieuwe geitenstal en een nieuwe lammerenstal waarin diverse innovatieve technieken zullen worden
aangebracht.
In het kader van het besluit milieueffectrapportage 1994 is er sprake van een uitbreiding en wijziging
van een installatie met 2.656 geiten. De activiteit is opgenomen op de D-lijst (categorie D14). Een
aanmeldingsnotitie in het kader van de m.e.r. is hierdoor vereist. Initiatiefnemer heeft er echter voor
gekozen om als voorbereiding op het besluit vrijwillig een milieueffectrapportage (MER) op te stellen
en de m.e.r.-procedure te doorlopen. Op deze manier zullen alle effecten van het initiatief goed en
volledig in beeld worden gebracht in een traject dat transparant is voor iedereen.
Deze m.e.r.-procedure start met een mededeling aan het bevoegd gezag. Bijgevoegde rapportage
inclusief de bijlagen kan dan ook als een mededeling in het kader van Besluit m.e.r. worden
beschouwd.
Gezien de complexiteit en gevoeligheid van het project achten wij het noodzakelijk om een
uitgebreide m.e.r.-procedure te doorlopen. De uitgebreide m.e.r.-procedure voorziet in de verplichting
dat elk MER door de Commissie voor de m.e.r. wordt getoetst. Hoewel dit niet verplicht is willen wij
verzoeken de Commissie ook al in het voortraject te vragen om een advies over reikwijdte en
detailniveau uit te brengen.

Wij verzoeken u vriendelijk om zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen de wettelijk gestelde termijn
van 6 weken, de reikwijdte en het detailniveau van de milieueffectrapportage aan ons kenbaar te
maken, zodat we op korte termijn de milieueffectrapportage kunnen opstellen.
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

Ing. S.C. (Nieneke) Cuijpers
Bedrijfsadviseur
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