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Noot voor de redactie 
Op de website vindt u het volledige advies. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Sjoerd Harkema, 030 – 234 76 66 of 06 –55 79 47 73. 
 

Persbericht 

 
Milieueffectrapport zuivelboerderij Den Eelder in Well 
 
Laat effecten uitbreiding zuivelfabriek nog zien 
 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de uitbreiding van zuivel-

boerderij Den Eelder in Well beoordeeld. Zij vindt dat het rapport de milieueffec-

ten van de melkveehouderij goed beschrijft, maar mist nog informatie over de 

effecten die de uitbreiding van de zuivelfabriek kan hebben. Zij adviseert het rap-

port op dit punt aan te vullen. 

 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-

eueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De 

Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval 

de gemeenteraad van Maasdriel - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

De gemeente Maasdriel wil een uitbreiding van zuivelboerderij (melkveehouderij en zui-

velfabriek) Den Eelder in Well mogelijk maken door vergroting van het bouwblok (van 7 

naar 12,4 hectare). De uitbreiding bestaat uit de bouw van drie nieuwe stallen voor 

melkvee, ter vervanging van een oude stal, en vergroting van de zuivelfabriek. Het ver-

gunde aantal dieren (1.000 melkkoeien) neemt niet of nauwelijks toe, maar de dieren 

krijgen wel meer ruimte en de zuivelproductie wordt gemoderniseerd en uitgebreid. 

Voordat de gemeenteraad van Maasdriel besluit over het bestemmingsplan zijn de mi-

lieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.  

 

De gemeenteraad heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te toetsen. 

 

Het advies 

Het rapport laat zien dat de uitbreiding van het melkveebedrijf geen grote milieugevol-

gen zal hebben. Omdat het maximaal aantal dieren niet toe neemt en oude stallen wor-

den vervangen door moderne stallen zal de uitstoot van geur, fijn stof en ammoniak niet 

toenemen. Wel heeft de uitbreiding landschappelijke effecten en wordt een toename 

van (vracht)verkeer verwacht. Omdat het rapport niet duidelijk is over de (maximale) 

uitbreiding van de zuivelfabriek zijn de toename van het vrachtverkeer en de effecten 

daarvan op geluid en luchtkwaliteit nog onzeker.  

 

De Commissie adviseert het rapport op dit punt te laten aanpassen en daarna pas een 

besluit te nemen over het bestemmingsplan. De gemeente Maasdriel heeft aangegeven 

dit advies over te nemen.   

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3243
http://www.commissiemer.nl/

