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Advies over de aanvulling op het milieu -effectrapport Mest be- en 

verwerkingsinstallaties Helvoirt. Gernert. Bergeijk. Baarle Nassau en 

Landerd 

Advies op grond van artikel 7.26 van de Wet miUeubeheer over de aanvulling ophet milieu

effectrapport over Mest be-en velWerkingslnstallatles Helvotrt. Gernert. BergeUk. Baarle 

Nassau en Landerd. 
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de secretarls de voorzitter 

n.v burtr1 W------
,.' ---

dr. N.W.M. van Buren mr. J .W. Kroon 

Utrecht, 3 februari 1997 



commissie voor de milieu-effectrapportage 
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voirt. Gernert, Bergeijk. Baarle Nassau en 
Landerd 
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(030) 234 76 51 

ons kenmerk 
U97-75\vB\bh\634-95 

Utrechr, 
3 februarl 1997 

Met bovengenoernde brief stelde u, als coordinerend bevoegd gezag, de Cornrnissie voor de 
milieu-effectrapportage (rn.e.r.) in de gelegenheid een advies uit te brengen over een aan
vulling op het rnilieu-effectrapport (MER) ten behoeve van de besluitvorrning over de rnest
verwerkingsinstallatie in Landerd I). 
Overeenkornstig artikel 7.26 van de Wet rnilieubeheer (Wrn) bied ik u hierbij het advies van 
de Cornrnissie aan. Aangezien het advies van de Cornrnissie uitsluitend betrekking heeft op 
deze aanvulling en daarrnee beperkt van ornvang is, ontvangt u dit advies in briefVorrn. 

Inlelding 
Op 12 april 1996 heeft de Cornrnissie haar toetsingsadvies uitgebracht over het MER voor 
de rnestverwerkingsinstallatie te Uden. De initiatiefnerner heeft besloten tot een verplaatsing 
van de inrichting naar Landerd. daarvoor heeft zij een aanvulling op het MER opgesteld. 

De Cornrnissie baseert haar oordeel op de inhoud van het MER voor Uden en de aanvulling 
op het MER. Deze stukken hebben ter inzage gelegen2). De Cornrnissie heeft via het bevoegd 
gezag geen inspraakreacties ontvangen. 

Algemeen oordeel 
De Cornrnissie is van rnening dat het MER rnet de aanvulling voldoende inforrnatie bevat 
om het milieu een volwaardige rol in het besluitvonningsproces te geven. 

Zle bijlage 1. 

2 Zie bijlage 2 . 

Secretariaat: Arthur van Schendelstraat BOO 
Utrecht. tel.: (030) 234 76 66 
lelefax: (030) 233 12 95 

CorresDondentie-adres: 
Postbus 2345 

3500 GH UTRECHT 



De opmerkingen gemaakt in het toetsingsadvies v~~r het MER3j zUn evel1eens van toe
passing op de nieuwe vestigrngsplaats4

]. 

De Commissie hoopt met haar advies een constructieve bijdrage te leveren aan de besluit
vorrning. Zij zal gaarne vernemen hoe u gebruik maakt van haar aanbeveltngen. 

(\ 
/ I j 

, J, /j!~ -----~----
.J , 

/"" /: mr. J .W. "Kroon 
./ voorzitter van. de werkgroep m .e.T. ( .. / 

Mest be- en verwerkingsinsta11aties Helvoirt. 
Gernert. Bergeijk. Baarle Nassau en Landerd 

In afschrift aan: bet dagelijks bestuur van de diJkstoel van bel waterschap De Maaskant 

3 Toetsingsadvies over hel miHeu-effectI'apporl Mesl be- en verwerkings!nslaJlaties Helvoirt. Gernert. BergelJk. 
Baarle Nassau en Udcn. l2 april 1996. 634-76. 

4 Een dee! van deze opmerkingen zijn ook gemaakt In de advie7..en over: 
• Mestbewerklngstnstallatle W.M.S. Comugo Llemers B.V. te Weh] 

Mestbewerklng Mestwerk N#Limburg a.v. i.o. te Nederweert 
o Mestbewe.rktngslnstallaUe Meslwerk Achte.rhoek 

Seoretariaat: Arthur van Schendelstraat BOO 
Utrecht, tel.: (030) 234 76 66 
telefax: (030) 233 12 95 

Correspondentle-adres: 
Postbus 2345 

3500 GH UTRECHT 



BIJI.AGEN 

.hij het 
Advies over de aanvulIing op het milieu-eff'ecrrapport 

M.est be- en verwerkingsinstallatles Helvolrt, 
Gernert. Berge:ijk. Baarle Nassau en Landerd 

(bijlagen 1 tim 3) 



BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 15 januari 1997 waarin de Commissie 
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen 

Provincie 
Noord -Brabant 

\/Ffl7(l1\1I )FN 

'j h .JAN. 1997 

PfDVII1C1ChuiS 
8!2t)(jj~:I<I:-:I' 1 

Correspondenlle-adres: 
f1os~r.usniJ151 

520ClI,iC ·s·IIN""-·",,''''''''' 
f-ax (07=-~\ 

Dienst Waterstaat, Milieu en Vervoer Teleloon (073) 681 2812 

Ons kenmerk: 422093 
Uw kenmerk : -

Cornmissie voar de milieu-effect
rapportage 

Afdeling LGM Postbus 2345 

Doorkiesnr.: 6812807 
Bijlagen 

3500 GH UTRECHT 

Datum 
Onderwerp 

15 januari 1997 
Verzoek om advies over aanvul
ling op het MER "Mestwerk 
Noordelijk peelgebied" te Landerd, 

Geachte commissie, 

Op 9 december 1996 hebben wij u doen toekomen aanvragen om vergunning 
ingevolge de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewa
teren en een aanvulling op de milieu-effect rapport age voar het oprich
ten en in werking hebben van een rnestbewerkingsinrichting genaamd 
"Mestwerk Noordelijk Peelgebied" voor de bewerking van 135.000 ton 
dunne mest per jaar aan de Nieuwedijk te Landerd. 

Abusievelijk hebben W~J in deze brief u niet gevraagd om een advies te 
geven over de volledigheid en juistheid van het aanvullend MER. 
Wij hopen dat u nog gelegenbeid heeft om ons te adviseren. 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
namens deze, 
het hoofd van het bureau 

~(j)l "[L"",,·9 
mr. E. Oosterbroek~ 

Bit anlwoord s v p onderwerp. datum en kenmerk van deze bnef vermclden 

Bankrelalles ING Rckening nr 674560043. Pos\bank nr 1070176 I n v Provincle Noord-Brabanl 



BIJLAGE 2 

Kennisgeving van de aanvulling op het milieu-effectrapport in Staatscourant nr. 242 
d.d. 13 december 1996 

Wet milieubeheerl 
Wet verontreini
ging oppervlakte- . 
wateren ~~ 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant en 
de dijkstoel van het waters chap 
De Maaskant maken het volgende bekend. 
Op 8 oktober 1996 zijn bij hen vergunningen 
krachtens bovengenoemde welten aange
vraagd, met het daarbij behorende aanvullende 
milieu-effectrapport, door de C06peralieve 
Vereniging voor Mestbe- en Verwerking U.A. 
te Uden voor het oprichten en in werking 
hebben van een mestbewerkingsinrichtin9 
genaamd ·Mestwerk Noordelijk Peelgebied· 
voor de bewerking van 135.000 ton dunne 
mest per jaar aan de Nieuwedijk te Landerd. 

Aanvrager heeft Gedeputeerde Staten van 
Noord-Brabant, bij haar schrijven van 
6 november 1996, medegedeeld dat zij de 
eerder ingediende aanvragen d.d. 4 juli 1995 
in verband met verplaatsing van de inrichting 
hebben ingetrokken. 

Aanvragen, ~t MER en bijbehorende stukken 
liggen vanal 16 december 1 996 gedurende 
vier waken ter inzage in het gemeentehuis van 
~derd, 'Europaplein 2 te Schaijk op 
werkdagen van 9 tot 12 uur en bovendien in 
de Open bare Bibliotheek te Zeeland, 
Kerkstraat 54, op zaterdagochtend van 10 
tot 13 uur en in de Openpare Bibliotheek Ie 
Schaijk, Pastoor Winkelstraat 11 a op zater
dagochtend van 10 tot 13 uur. 

Gedurende vier weken na 16 december 1996 
kU(ln8l1 schriftelijke opmerkingen naar aanlei
ding van het MER worden ingediend bij 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
Brabantlaan 1, 52161V 's-Hertogenbosch. 
Men kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens 
niet belsend te maken. 
Het indlenen van bedenkingen naar aanleiding 
van de aanvragen is in deze lase van inspraak 
niet mogelijk. 

Indian daarom wordt verzocht zal, binnen de 
termijn waarin de stukken ter visie liggen, een 
openbare zilting worden belegd, waarin 
eenieder in de gelegenheid wordt gesteld om 
mondeIing opmerkingen te maken naar aanlei
ding yen het MER. Voor infornnatie hierover kunl 
u zich wenden tot mevrouw M. Beekwilder van 
de dielist WMI/ (073~12807). 

Tot zes waken nadat de beschikkingen van 
Gedeputeerde Staten en het waterschap 
De Maaskant zijn bekendgemaakt, blijven de 
stukken tijdens kantooruren ter inzage liggen. 

's-Hertogenbosch, december 1996 ~~~ 

Provincie-Noord-BrabOnt ~ 



BLJLAGE 3 

ProJectgegevens 

Initiatlefnemer: Cooperatleve Vereniging voor Mestbe- en verwerking U.A. te Udenl] 

Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant (coordinerend bevoegd gezag) en 
waterschap de Maaskant 

Bestult: vergunningverlening Ingevolge de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlakte
wateren 

Categorie Beslult m.e.r.: 18.7 

Activiteit: De Mestwerk Noordelijk Peelgebied B.V. 1.0., Mestwerk ZUidelijk Peelgebied B.V. 1..0., 

Mestwerk Oostelijke Kempen B.V. 1.0., Mestwerk Westelijke Kempen B.V. 1.0. en Mestwerk de Meijerij 
B.V. Lo. hebben het voomemen om installatles op te richten voor de verwerking van dunne mest, 
bestaande uit kalver- en zeugenmest en mest ult "groenlabel stallen", in respectlevelijk Landerd, 
Gernert, Bergeijk. Baade-Nassau en Helvoirt. De capaciteitvan elke afzonderlijke bewerkingsinstalla
tie zal135.000 ton/jaar bedragen. De Cooperatleve Vereniging voor Mestbe- en Verwerking U.A. te 
Uden treedt op als initlatlefnemer namens de toekomstlge exploitanten van de be- en verwerkingsin
richtingen. 

Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotltle: 19 augustus 1994 
richtlijnenadvies uitgebracht op: 190ktober 1994 
richtlijnen vastgesteld op: 1 februari 1995 
kennisgeving MER: 6 februari 1996 
toetsingsadvies uitgebracht: 12 april 1996 
kennisgeving aanvullend MER: 13 december 1996 
aanvullend toetsingsadvies uitgebracht: 3 februari 1997 

Bijzonderheden: In dit advies heeft de Commissie zich beperkt tot de aangevraagde vergunning voor 
de installatle te Landerd. de aanvragen voor de andere installatles worden op een later tijdstlp 1n
gediendo De aanvulling op het MER betreft de verplaatsing van de nog te bouwen installatle van Uden 
naar Landerdo 

samensteWng van de werkgroep: 
droiro Ho Harssema 
ir.dr. A. Klapwijk 
ir. J.R.A.G. Schepman 
mr. J.W. Kroon (voorzitter) 

Secretaris van de werkgroep: J. Oosterhof (richtlijnenfase) en dr. N.W.M. van Buren (toetsingsfase) 

1 GelijksoorUge projecten van de adviseur van de initiatlefnemer (Raadgevend ingenieursburo van AspertJ in 
combinatle met de CoOperatieve Vereniging voor Mestbe- en vexwerking zijn: 
Q Mestbewerkingsinstallatle W.M.S. Comugo Llemers BoVo te Wehl 
Q Mestbewerking Mestwerk N-Llmburg B.V. 1.0. te Nedexweert 
g Mestbewerkingsinstallatie Mestwerk Achterhoek 


