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1. 

1.1 

1.2 

INLEIDING 

Algemeen 

Het College van Burgmeester en wethouders van de gemeente Deurne en de 
provinciale Tuinbouw Ontwikkelings Maatschappij (TOM) willen een project
vestiging voor glastuinbouw realiseren van ca. 75 ha netto glas (bruto ca. 150 
hal binnen een door de provincie Noord- Brabant in het Streekplan 2002 aan·· 
gewezen zoekgebied van ca. 1800 ha. am deze glastuinbouwvestiging mogelijk 
te maken stelt de gemeente Deurne een nieuw bestemmingsplan op. Voor de 
besluitvorming hierover wordt de m.e.r. procedure doorlopen. 

Bij brief van 14 november 2003 is de Commissie v~~r de milieueffectrapporta
ge (m.e.r.) in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over de richtlij
nen voor het milieueffectrapport 1 De m.e.r.-procedure ging van start met de 
kennisgeving van de startnotitie in het Weekblad v~~r Deurne/Peelbelang op 
20 november 2003'. 
Dit advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie voor de m.e.r. 3 . 

De werkgroep treedt op namens de Commissie voor de In.C.r. en wordt verder 
in dit ad vies 'de Comlnissie' genoclnci. Bet doel van het advies is om aan te 
geven welke informatie het MER moet bevatten om het mogelijk te maken het 
milieubelang volwaardig in de besluitvorming mee te wegen. De Commissie 
heeft kennis genomen van de inspraakreacties en adviezen4, die zij van het 
bevoegd gezag heeft ontvangen. In dit advies verwijst zij selectief l1aar reac
ties. 

M.e.r. en het planproces 

Aanvankelijk was het de bedoeling am de m.e.r. procedure voor de locatiekeu
ze van het glastuinbouwproject in te bouwen in de m.e.r. procedure voor het 
Reconstructieplan de Peel. Omdat deze laatste vertraging ondervindt, heeft de 
gemeente Deurne besloten om een aparte procedure voor het glastuinbouw
project te starten. Dit betekent dat het besluit met bijbehorend MER over het 
glastuinbouwproject een gegeven is v~~r de m.e.r. voor de reconstructie en 
dan niet meer ter discussie staat. 

De startnotitie geeft aan dat voorzien is in een m.e.r. proces in twee fasen. In 
het MER 1" fase worden alternatieve locaties binnen het zoekgebied met el
kaar vergeleken. Op basis van dit MER l' fase spreekt de gemeenteraad van 
Deurne een voorkeur uit voor een locatie, die in het MER 2' fase op inrich
tingsniveau uitgewerkt wordt. De Commissie is gevraagd dit MER l' fase tus
sentijds te beoordelen op kwaliteit. Zij voldoet graag aan dit verzoek. Zij advi-

1 Zie hijlage 1. 

? Zie bijlage 2. 

3 Dc samenstelling biervan is gegeven in bijlage 3. 

~ Bijlage 4 gecft hiervall cen lijst. 
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seert om bij het locatieonderzoek in de 1" fase al zoveel mogelijk locatieafhan
kelijke inrichtingsaspecten mee te nemen. Het MER 2 0 fase zou dan beperkt 
van omvang kunnen blijven. 
Omdat juist de locatiekeuze doorgaans het meest controversieel is en de 
meeste publieke discussie geeft, adviseert de Commissie om op het MER 1" 
fase inspraak mogelijk te maken. De gemeente he eft mondeling al aangegeven 
dit advies over te nemen. 
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2. HOOFDPUNTEN VAN HET ADVIES 

De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiele informatie in het 
milieueffectrapport (MER), Dat wil zeggen dat het MEl, onvoldoende basis 
biedt voor de besluitvorming, als de volgende informatie ontbreekt. 

1. Ambitie duurzaamheid 
Het MER zal aan de hand van kwantitatieve criteria een concrete invulling 
llloeten geven aan het nagestreefde ambitieniveau voor duurzaan1heid. Het 
gaat daarbij in ieder geval am toetsbare criteria voor het vasthouden van wa
ter in het gebied, waterkwaliteit, duurzame energievoorziening, energiebespa
ring en het voorkomen van lichthinder voar Inens en dier. 

2. Locatiekeuze (MER Ie fase) 
Bij de locatiekeuze is de mogelijke beinvloeding van de nabijgelegen be
schermde natuurgebieden de Bult en de Deurnsche Peel een zeer belangrijke 
factor. Wanneer afstandscriteria worden gehanteerd om de 4 potentiele loca
ties onderling te vergelijken op verstoring door o,a, licht en geluid, dienen de
ze afstandscriteria expliciet onderbouwd te worden. 

De bejnvloeding van het regionale watersysteem (t.a,v, kwantiteit en kwaliteit) 
kan op de 4 locaties verschillen, Een gedegen beschrijving van het waterhuis
houdkundige systeem dient de basis te zijn voor de beoordeling van de loca
ties. 

Om innovatieve ontwikkelingen op het gebied van de energievDorziening mo
gelijk te maken dient bij de locatiekeuze al vastgesteld te worden of locaties 
zich onderscheiden op de aanwezigheid van voor warmteopslag geschikte wa
tervoerende pakketten, 

3. Inrichting en effectbeschrijving (MER 2' fase) 
Bij de ontwikkeling van inrichtingsalternatieven zullen in ieder geval de vol
gende onderwerpen aan de orcle moe ten kOlnen: 
• alternatieven voor de gietwatervoorziening gekoppeld aan maatregelen 

voor behoud van infiltra tie; 
• compacte ligging van bedrijven versus verspreide ligging met het oog op de 

landschappelijke effecten; 
• mogelijke combinatie met intensieve veehouderij met het oog op gebruik 

van afvalstromen van de ene bedrijfstak als nuttige 'grondstoffen' voor de 
andere, zoals energie (warrntc, biogas) ) CO2 • water en mest; 

• de mogelijkheden van energiebesparing en gebruik van duurzame ener
giebronnen op project en/ of bedrijfsniveau, zoals duurzame zonnewarmte 
en omgevingskoude in combinatie met ondergrondse opslag daarvan; 

• externe ontsluiting met maatregelen tel' voorkoming van hinder. 

Bij de effectbeschrijving ligt het accent op: 
• bejnvloeding watersysteem (inc!. informatie voor de watertoets); 
• effect op natuurwaarden, inc!. effect van licht:; 
• effect op landschap; 
• energiegebruik; 
• hinder als gevolg van toenmne van verkeer. 
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3. 

3.1 

3.2 

3.3 

3.3.1 

PROBLEEMSTELLING, nOEL EN BESLUITVORMING 

Pro bleemstelling 

De startnotitie geeft aan dat de bedrijfsvoering van ca. 30 van de 50 glastuin
bouwbedrijven in de gemeente belemmerd wordt door gebrek aan uitbrei
dingsmogelijkheden. Uitbreiding is niet mogelijk door hun ligging dicht bij 
(mogelijke) natuurontwikkelingsgebieden (EHS/GHS). De voorgenomen pro
jectvestiging moet hiervoor een oplossing bieden. Uit de mondelinge toelich
ting tijdens het locatiebezoek blijkt dat er daarnaast behoefte bestaat aan 
nieuw areaal glas om groei van ook andere bedrijven mogelijk te maken. 

Het MER moet de behoefte aan 75 ha netto glas nader onderbouwen en daar
bij onderscheid maken in de behoefte als gevolg van uitbreiding van glastuin
bouwbedrijven en de behoefte als gevolg van verplaatsing van bedrijven uit 
kwetsbare gebieden. Beargumenteer voor welke periode de project:1ocatie 
Deurne zal kunnen voorzien in de aangegeven behoefte. Ga daarbij ook in op 
de actuele en toekomstige mogelijkheden v~~r vestiging in de nabijgelegen ge
bieden Asten, Someren en het glascomplex bij Venlo'. 

Doel 

De startnotitie geef!: aan clat cle ambities voor het glastuinbouwgebied hoog 
zijn. Vertaal cleze ambities in het MEl'? in concrete toetsingscriteria waaraan 
cle alternatieven kunnen worden getoetst. Doe clit in ieder geval voor: 
het vasthouden van water in het gebied, de kwaliteit van het water, duurzame 
energievoorziening en het voorkoluen van lichthinder voor mens en dier6. 

Besluitvorming 

Kaderstellend beleid 

De startnotitie geeft al informatie over het beleidskader clat van toepassing is 
op clit voornemen. In het MER kan volstaan worden met een kort overzicht 
van de concrete randvoorwaarclen en uitgangspunten (ruimtelijke beperkin
gen, grenswaarden, emissies e.d.) die hieruit moeten worden afgeleicl voor dit 
project. 

Ga claarbij specifiek in op de randvoorwaarden die voortvloeien uit cle be
schermde status van de waardevolle natuurgebieden de Bult en de Deurnsche 
Peel. Wanneer mogelijk sprake is van significante aantasting van EHS of Vo
gel- Habitatgebied clan client een zogenaamde passende beoordeling plaats te 
vinden7 . Deze passende beoordeling kan geheel of gedeeltelijk in het MER 

~~~~~~-.---.-

5 De Brabantse Milieufederatie (bijlage 4, inspraakreactie nr. 5) vraagt om het in bcschouwing nemen van 
de mogclijkhedcn en nabijgelcgen tuinbouwgcbiedcn. 

(, Onder 5.2. wordt een dergeJijke kwantitat.ieve invulling van toetsingscriteria gegeven voor het meesl 
milicllvricndelijke alt:ernatief. 

'1 De passcnde beoordcling bestaat uit hct c1oorlopen van de volgencle stappen: 1) Is er sprakc van 
significante gcvolgen? 2) Zo ja, zijn cr reCle alternatieven, die geen aantasting geven? 3) Indien er geen 
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3.3.2 

4. 

worclen gegeven. Het MER client in iecler geval op cle 2 eerste vragen van cle 
passencle beoorcleling antwoorcl te geven. 

Oa ook in op cle (ontwikkeling in) status van cle overige groengebieclen binnen 
het zoekgebiecl en cle consequenties clie claaruit voortvloeien voor vestiging 
van glastuinbouw. 

Watertoets 

Aangezien sprake is van een ruimtelijk project clat mogelijk naclelige gevolgen 
heeft 01' cle waterhuishouding in het gebiecl client cen watertoets te worclen 
uitgevoercl8 . Onclerclelen van cleze Watertoets zijn o.a. vroegtijdig overleg met 
cle waterbeheerder over cle benocligcle informatie clie in het kacler van cle Wa
tertoets gegeven moet worden en uiteindelijk een beoordeling van de plannen 
door de waterbeheerder. Te zijner tijd moet bij het (ontwerp)besluit een water
paragraaf worden gevoegcl. De benodigde informatie kan worden opgenomen 
in het MER. 

LOCATIEKEUZE (MER IE FASE) 

Uitsluitende criteria 

De startnotitie beschrijft het proces waarlangs het besluit tot aanwijzing van 
het zoekgebied voor glastuinbouwvestiging in de gemeente tot stand is geko
men. Bet bestemmingsplan is het eerste ruirntelijke plan dat concreet voorziet 
in aanleg van de glastuinbollwvestiging. 

Met het oog 01' mogelijke beinvloecling van de beschermcle natuurgebieden cle 
Bult (Vogel-Habitatgebiecl) en Deurnse Peel client het MER aan te geven hoe 
bij de begrenzing van het zoekgebied rekening gehouclen is met natuurwaar
clen. De Beleidsnota Glastuinbouw van cle Provineie Noord-Brabant stelt clat 
externe druk 01' de groene hoofdstructuur voorkomen client te worden cloor 
glastuinbouwbedrijven 01' een afstancl hiervan te houden. Het MER client te 
beargumenteren welk afstandscriterium met het oog 01' de verschillencle mili
eueffecten (met name licht en geluicl) is gehanteerd. 

Beoordelingscriteria potentiele locaties 

De startnotitie geeft zeer globale informatie over de criteria die gebruikt gaan 
worden voor de onderlinge vergclijking van cle 4 potenti;;le locaties. De Com
missie adviseert am in het toetsingskader in iecler geval ook aanclacht te be
steden aan: 
• de combinatiemogelijkheden met intensieve veehouclerij, waarbij 'afval

stromen'van het ene systeem zoveel mogelijk worclen gebruikt als nuttige 
ingangsstromen in het andere (tot wederzijds voorcleel). Behalve milieu-

rcdc alt.ernatieven zijn, is er dan sprakc van rcdencn van groat openbaar bclang? 4) 20 ja, hoc vindt 
compcnsatie plaats? 

8 I-let Waterschap de Aa wijst in haar inspraakreactic (bijlage 5, n1'. 1) op de noodzaak van het uitvoeren 
van de Watertocts. 
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technisch interessant kan dit ook financieel aantrekkelijk zijn. Locaties 
kunnen hierop mogelijk onderscheidend zijn, gegeven hun afstand tot 
woonbebouwing; 

• geschiktheid van ondergrondse watervoerende pakketten voor warm
te/koude opslag. Gezien de hooggespannen verwachtingen9 over energie
zuinige en duurzame (gesloten) kasconcepten, die in de praktijk aileen 
met ondergrondse warmte/koude opslag gerealiseerd kunnen worden, 
moet al bij de locatiekeuze duidelijk worden welke locaties zich hiervoor 
lenen; 

• de combinatiemogelijkheden met de zoekgebieden voor waterberging 
(conform de stroomgebiedvisie en reconstructie) met infiltratiebekkens 
om water van het glasdek te laten infiltreren in de ondergrond; 

• combinatiemogelijkheden van waterberging met de versterking van de ro
buuste landschappelijke verbinding aan de oostzijde van het plangebied; 

• de mate waarin glastuinbouw leidt tot negatieve landschappeJijke effecten 
gegeven de bestaande verschillen in al aanwezige be bouwing, de schaal 
van de open ruimten en dichtheid van de laanbeplanting binnen de loca
ties; 

• lichthinder voar mensen maar zeker oak VQer flora en fauna is een zwaar
wegende factor bij de locatiekeuze, te meer daar er zich waardevolle na
tuurgebieden in de omgeving bevinden. Wanneer hiervoor een afstands
criterium wordt gehanteerd dient deze expliciet te worden onderbouwcl; 

• de hoofclontsluiting per locatie met bijbehorencle hinder voor woonmilieus 
en natuurgebieclen. 

Attentiepunt bij het formuleren van het beoordelingskader voor locaties is het 
voorkomen van dubbelingen (bijv. lanclschapsbeeld en ruimtelijke relaties, 
geluiclhinder bij zowel flora en fauna als bij milieu). 

Maak vooral gebruik van lmarten (inc!. topografische onclerligger) voor het 
zichtbaar maken van huiclige waarclen in het gebiecl (bijv. natuur, lanclsehap, 
watersystee'ri1, bodemeigenschappen) op basis waarvan locaties onderling ver
geleken worden . 

. _._._--_ •• -----

9 Van bijvoorbeeld de Stichting Innovatic Glastuinbouw, de LTO en het Produktschap Tuinbouw. 
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5. 

5.1 

5.2 

INRICHTING 

Alternatieven 

De startnotitie geeft aan op welke punten mogelijk inrichtingsvarianten ont
wikkeld gaan worden. 
De Commissie adviseert om de nadruk te leggen op: 

• alternatieven voor de gietwatervoorziening gekoppeld aan maatregelen 
voor behoud van infiltratie; 

• landschappelijke in passing, bijv, aan de hand van modellen met compacte 
ligging van de bedrijven versus verspreide ligging 10, 

• mogelijke combinatie met in ten sieve veehouderij met het oog op gebruik 
van afvalstromen van de ene bedrijfstak als nuttige 'grondstoffen' voor de 
andere, zaals energie (wannte, biogas) , C02, \vater en mest; 

• de mogelijkheden van energiebesparing en gebruik van duurzan1c ener
giebronnen op project en/ of bedrijfsniveau, zaals duurzarne zonnewannte 
en omgevingskoude in combinatie met ondergrondse opslag daarvan; 

• externe ontsluiting met maatregelen ter voorkoming van hinder (m,n. door 
vrach tverkeer). 

Uit mondelinge toelichting van de gemeente bij het locatiebezoek heeft de 
Commissie begrepen dat er mogelijk water van een (drink)waterleidings
maatschappij aangetrokken gaat worden voor de gietwatervQorziening. Het 
gaat daarbij om (geschikt gemaakt) water uit de Maas. Gezien de schaarste 
aan Maaswater in de zomerperiode, die in de toekomst alleen Inaar zal toc
nemen, zet de Commissie vraagtekens bij de duurzaamheid van deze optie. 
hnlners er is spralce van negatieve effecten elders. Deze clicnen dan in het 
MER (globaal) beschreven te worden. 

Als het project effecten beeft op een of meerdere gevoelige gebieden zoals aan
geduid in het Structuurschema Groene Ruimte" of de Vogel/Habitatrichtlijn 
dan geldt het compensatiebeginsel. Dit betekent dat het MEl, dan informatie 
moet geven over de wijze waarop de aantasting van natuurwaarden in kwan-· 
titeit en kwaliteit gecompenseerd kan worden. 

Meest milieuvriendelijk alternatief (MMA) 

Beschrijf in het MER naast het voorkeursalternatief een meest milieuvriende
lijk alternatief. Het verwachte draagvlak of een eerder vastgelegd budget mo
gen geen argumenten zijn om oplossingsrichtingen met belangrijke milieu
voordelen bij voorbaat buiten beschouwing te laten bij de ontwikkeling van 
een mma. 

lOB. v.: Model A: met compactc Jigging van de glastuinbouw bi1111cn de iocaties, met. compact systecm voor 
verkeersontsluiting en leidingen en met. JandschappeJijkc inpassingsmaatrcgclen random het complex. 
Model B: met meer gespreide Jigging van de glastuinbouw binnen de ioentic, gespreid systecm voor 
verkeersontsluiting en leidingen, en met vollegrondsteelten, kwekerijen en Jandschappelijlce inpassings
maatregeien vamal tussen de glastuinbouw. 

II PKB deel4, bIz. 64. 
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6. 

6.1 

Sturend voor de ontwikkeling van cen mma kunnen zijn: 
• een 25% lager energieverbruik dan de energienormen, die in het besluit 

Glastuinbouw zijn vastgelegd voor 20 lO l2 ; 

• inzet van duurzame energiebronnen voor 10 % van het energieverbruik in 
2010; 

• geen lichthinder voar mens en dier; 
• terugdringen van het waterverbruik met behulp van het gesloten-kas

principe 
• verbetering van de kwaliteit van oppervlaktewater in plaats van een stand

still; 
• be perking van het vrach tverkeer door collectieve aan - en afvoer van 

grondstoffen en produkten. 

Maximale invulling van de verschillende aspecten zal strijdig met elkaar kun
nen blijken te zijn. Dit zou er toe kunnen leiden dat er vanuit meerdere in
val shoe ken een mma wordt ontwikkeld. 

BESTAANDE MILIEUTOESTAND, AUTONOME ONTWIKKELING EN 
MILIEUGEVOLGEN 

Bestaande toestand en autonome ontwikkeling 

In het MER 2" fase zullen de milieugevolgen van de inrichtingsalternatieven 
vergeleken moeten worden met de autonolne ontwikkcling binnen het studie
gebied van de voorkeurslocatie 

Daarbij wordt onder de auto nome ontwikkeling verstaan: de toekomstige ont
wikkeling van het milieu, zonder dat de voorgenomen activiteit of een van de 
alternatieven wordt gerealiseerd. Bij deze beschrijving moet het MER uitgaan 
van ontwikkelingen van de huidige activiteiten in het st.udiegebied en van al 
genOlnen besluiten over nieuwe activiteiten. 
Als niet zeker is of bepaalde ingrijpende activiteiten zullen doorgaan of niet, 
dan kunnen hiervoor verschillende scenario's worden gebruikt, zoals voor het 
al of niet realiseren van de Reconstructie de Peel. 

Het MER dient lmarten en een beschrijving (van de aard en omvang) te be
vatten van alle (bestaande of geplande) gevoelige bestemmingen in het studie
gebied. 

12 Bij nieuwbouw zijn l1iervoor goede mogelijkhedcn, D.a. c100r gcbruil{ tc maken van dubbelwandigc zig-zag 
kasciekplatcn, die cen hoge lichtdoorlatendheid koppelcn aan een hoge wannte-isolatie. 
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6.2 

6.3 

Gevolgen voor het milieu 

Algemene aandachtspunten 

• bij de beschrijving van de gevolgen voor het milieu moet, waar nodig, de 
ernst worden bepaald in termen van aard, omvang, reikwijdte, Initigeer
baarheid en cOlnpenseerbaarheid; 

• naast negatieve effecten moet ook aan positieve effecten aandacht worden 
be steed (bijvoorbeeld afname negatieve effecten op waardevolle natuurge
bieden door verplaatsing) 

• behalve directe effecten moeten ook afgeleide effecten worden beschreven 
zoals vestiging van aan de glastuinbouw gelieerde bedrijvigheid 

• bij onzekerheden over het weI of niet optreden van effecten moet een be
trouwbaarheidsanalyse worden uitgevoerd of cen 'worst case scenario' 
worden gebruikt; 

In onderstaande paragrafen is aangegeven welke aspecten in het MEl, 2' fase 
in principe aan de orde zouden moe ten komen. Afhankelijk van de diepgang 
van de beschrijving van de kenmerken van de locaties in het Ml<;R l' fase en 
de specificke kenmerken van de voorkeurslocatie zal hier voor de 2e fase een 
relevante selectie van gemaakt moeten worden. 

Het MER moet een kwantitatieve beschrijving bevatten van: 
• be'invloeding watersysteClTI op basis van de infonnatie voor de watcrtoets 
• effect op natuurwaarden (incl. effecten door licht) 
• energiege bruik 
• hinder als gevolg van toename van verkeer en verkeersgeluid. 
Van de effecten op het landschap kan een kwalitatieve en meer globale be
schrijving gegeven worden. 

Watersysteem 

Beschrijf de huidige situatie en cle autonome ontwikkeling van bodem en wa
ter als voIgt: 
• beschrijf de geologische opbouw van de bodem, vooral met het oog op wij

zigingen in het watersysteem (peilverandering, aan- en afvoer van water, 
wateropslag in de bodem); 

• geef de huidige waterhuishoudkunclige situatie en besteed ondcr meer 
aandacht aan de huidige peilen, grondwaterstanden, grondwaterstromin
gen (richting en snelheid), kwel en infiltratie, en de omvang van de berging 
die nu in het gebied aanwezig is; 

• geef cle huidige kwaliteit van grond- en oppervlaktewater en de watcrbo
dem. 

Beschrijf de volgende gevolgen: 
• de verandering in waterstromen in het gebied: de hoeveelheden ingelaten 

water, de bergingscapaciteit in het gebied met het oog op wateroverlast, de 
afvoer bij piekbelasting, de be nutting van regen water voor begieting, de 
vraag naar leidingwater, de waterbehandeling in het gebied bij regenwa
terbassins. Breng daarbij de he Ie afvalwaterketen in beeld (gebruik van ri
ole ring- en waterzuiveringcapaciteit); 

• de verandering in infiltratiecapaciteit en de mogelijk daaraan gekoppelde 
verdrogingseffecten in nabijgelegen natuurgebieden aan de hand van een 
globaal grondwatermodel; 
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6.4 

6.5 

• de verandering in kwaliteit van grond- en oppervlaktewater en de water
bodem, met aandacht voor zoutgehalte, nutrienten en gewasbescher
mingsmiddelen; 

• de eventuele effecten van het gebruik van aquifers voor thermische ener
gieopslag. 

Landschap 

Beschrijf de effecten op de structuur van de bestaande bebouwing, de schaal 
van de open ruimten, en de dichtheid van de laanbeplanting; bij voorkeur met 
behulp van fotomontages en/ of artist impressions. 

Beschrijf ook de gevolgen voor de bijzondere cultuurhistorische elementen en 
patronen en voar de archeologische waarden. 

Natuur 

Soorienbescherming 
Ga na of op de locatie soorten voorkomen, die beschermd zijn conform de Flo
ra- en faunawet. Identificeer daar binnen doelsoorten, die worden beinvloed 
door de vestiging van glastuinbouw13 . Beschrijf de effecten voor deze doe 1-
soorten en geef aan of (de populatie van) doelsoorten wordt aangetast. Houd 
daarbij rekening met de invloeden van directe vernietiging, verdroging, versto
ring, versnippering en eu trofiering. 

Beschermde gebieden m.et natuurdoelen 
Het MER moet duidelijk maken of er significante effecten optreden op de be
schermde natuurgebieden de Bult en Deurnsche Peel"- Daarbij zijn vooral 
effecten als gevolg van verandering in de waterhuishouding (verdroging) en als 
gevolg van licht van belang. 

Ga in op de effecten op: 
• (toekomstige) ecologische systemen en relaties: de relaties tussen de ver

schillende habitats binnen het studiegebied en verbindingen met leefge
bieden buiten het studiegebied; 

• (toekomstige) landschapselementen die de ecologische relaties bevorderen 
of die barrieres opleveren voor deze relaties. 

• (veranderende) functies van het gebied als voortplantings-, overwinte
rings-, pleister- of foerageerplaats voor diverse diersoorten, met nadruk op 
zeldzame en bedreigde soorten en soorten kenmerkend voor bijzondere 
omstandigheden. 

Lichtem.issies 
Beschrijf de effecten van lichtemissies (zowel in het horizon tale als in het ver
ticale vlak) voor de levende natuur. 

In het Handboek Natuurdocltypen (LNV 2001) staan aile doe1soorten en natuurdoeltypen. 

Stap 1 van het eerder genoemdc stappenplan. 

-10·· 



6.6 

6.7 

6.8 

7. 

,s 

Energie 

Beschrijf per alternatief de effecten van de wijze van energie- en CO2-

voorziening in termen van jaarlijks gebruik van fossiele brandstoffen. jaarlijk· 
se uitstoot van C02 en het: aandeel duurzame energie. 

Verkeerseffecten 

Verlceer, uerlceersgeluid en ueiligheid 
De alternatieven zullen extra verkeer Inet zich TI1cebrengen in de v~nn van 
vrachtverkeer (transport van toeleveranciers. transport naar afnemers) en het 
woon-werkverkeer van de gecreeerde werkgelegenheid. Deze verkeerseffecten 
dienen in het MER aan de orde te komen. 
In het MER moeten de cffecten van de alternatieven op de bela sting van het 
bestaande wegennet door vracht- en woonwerkverkeer beschreven worden, 
evenals de gevolgen hiervan voor de verkeersveiligheid en geluidbelasting. Het 
tijdige realiseren van de benodigde (extra) infrastructuur en andere maatre
gelen om de mogelijke nadelige effecten te voorkomen of beperken. moet aan 
bod komen. 

Voor verkeersgeluid relevante wegen zijn de wegen waarop als gevolg van de 
komst van glastuinbouw een significante verandering in de intensiteit op
treedt. Een significante verandering in intensiteit ka11 daarbij worden gesteld 
op een toename van ten minste 30% of een afname van ten minste 20%15 . 

Woonmilieu 

De gevolgen van eventuele lichtemissies (zowel in het horizon tale als in het 
verticale vlak) voor het woon- en leefmilieu moeten in beeld gebracht worden. 

VERGELIJKING VAN ALTERNATIEVEN 

MER I' fase 

Wanneer voor de vergelijking van de locaties + en - scores worden gebruikt. 
voorzie deze dan van een duidelijke omschrijving van de gehanteerde criteria. 
Gebruik reele scores. die niet aIleen de onderlinge verschillen tussen de loca
ties juist weer geven maar ook een reeel beeld geven van de werkelijke effec
ten. 

MER 2' fase 
Vergelijk de milieueffecten van inrichtingsalternatieven op de voorkeurslocatie 
onderling en met de referentie(s). Leg daarbij het accent op de (positieve en 
negatieve) effecten die verschillen. Vergelijk bij voorkeur op grond van kwan
titatieve informatie. 

In deze gevaUen is er namclijk spra.ke van 1 dB(A) verschilmet de oorspronkelijke situatie. 
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8. 

9. 

10. 

Toets de effecten ook aan de doelstellingen en de grens- en streefwaarden van 
het milieubeleid. 
Hoewel dit geen verplicht deel van het MER uitmaakt, beveelt de Commissie 
aan een indicatie te geven van de kosten van de verschillende alternatieven. 

LEEMTEN IN INFORMATIE 

Geef aan over welke milieuaspecten geen informatie kan worden opgenomen 
vanwege gebrek aan gegevens. Spitst dit toe op die milieuaspecten, die (ver
moedelijk) in verdere besluitvorming een belangrijke rol spelen. Op die manier 
kan worden beoordeeld, wat de consequenties moe ten zijn van het gebrek aan 
milieuinformatie. Beschrijf: 
• welke onzekerheden zijn blijven bestaan en wat hiervan de reden is; 
• hoe ernstig leemten en onzekerheden zijn voor het te nemen besluit. 

EVALUATIEPROGRAMMA 

De gemeente Deurne moet bij het besluit over het bestemmingsplan aangeven 
wanneer en hoe een evaluatieonderzoek verricht gaat worden. De voorspelde 
effecten worden daarin vergeleken met de daadwerkelijk optredende effecten. 
20 nodig volgen aanvullende mitigerende maatregelen. Bij voorkeur geeft het 
MER al een aanzet voor de opzet van dit onderzoek, omdat er een sterke lmp
peling be staat tussen onzekerheden in de gebruikte voorspellingsmethoden, 
de geconstateerde Ie em ten in kennis en het te verrichten evaluatieonderzoek. 

VORM EN PRESENTATIE 

Bijzondere aandacht verdient de presentatie van de vergelijkende beoordeling 
van de alternatieven. Presenteer de vergelijkingen bij voorkeur met behulp 
van tabellen, figuren en lmarten en vi sue Ie impressies. Hou het MER belmopt. 
Vermeld achtergrondgegevens niet in de hoofdtekst zelf, maar in een bijlage. 
Neem een verklarende woordenlijst, een lijst van gebruikte afkortingen en een 
literatuurlijst op bij het MER. 

Gebruik recent kaartmateriaal waarop topografische namen goed leesbaar 
zijn aangegeven met een duidelijke legenda. 
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11. SAMENVATTING VAN HET MER 

De samenvatting is het deel van het MER dat vooral wordt gelezen door be
sluitvormers en insprekers en het verdient daarom bijzondere aandacht. Het 
moet als zelfstandig document leesbaar zijn en een goede afspiegeling zijn van 
de inhoud van het MER (zowel I' als 2' fase). Daarbij moeten de belangrijkste 
zaken zijn weergegeven, zoals: 
• de hoofdpunten voor de besluitvorming; 
• de effectvergeJijking van de locaties en de motivatie van de voorkeursloca

tie (resultaten MER I' fase); 
• de belangrijkste karakteristieken van de inrichtingsalternatieven en on

derbouwing van het mma; 
• de effectvergelijking van de inrichtingsalternatieven; 
• belangrijke leemten in kennis. 
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BIJLAGEN 

bij het advies voor richtlijnen voor het 
milieueffcctrapport Projectvestiging 

Glastuinbouw Deurne 

(bijlagen 1 t/ m 4) 





BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 14 november 2003 
waarin de Commissie in de gelegenheid wordt gesteld 

om advies uit te brengen 

CEME~EURNE 
Commissie voor de mi lieucffectrapportagc, 

Poslbus 2345 > 

3500 GH Utrecht. 

kenmerk: RO.ROVI2003/9557 doc. naam: brows2003 13 datum: 14 november 2003 

onderwerp: doorkiesnummer: 0493-387412 
mi lieueffectrapportagc Projectvesliging Glastuinbollw Deume. 

Geachte commissie, 
VERZONDEN 1 8 I:aV. 2003 

De Commissie Orondgebied van de gemecnte Deume heeft in zijn vergadering van 10 november 2003 
kennis genomen van de startnolitie voor de milieucffectrapportage ProjcctYcstiging Glastui nbouw Deur
ne. Het bctrcft hier cen gczamcnlijk initiatief van de provinciale Tuinbouw Ontwikkclings Maatschappij 
(TOM) en de gcmeente Deurne om Ie ka men tot cen projectvcstigings\ocatie voor glastuinbouw in het 
gebicd ten oosten van Deume. Oit gebied is door de provincie in het Streekplan Noord-B ra&ant 2003 
aangewezen als zoekgebied voor een projectvestiging voor glastuinbouw. Hierbinnen is naar verwachting 
een locatie van circa 150 hectare bruto nodig om uiteindelijk 75 hectare nellO glastuinbouw te kunnen 
real iseren. Dit betckent dat sprake is van ecn m.e.r.-plichtige activiteit (Besluit-m.e.r., C-l ijst, activileit 
1l.J). 

Ter voldoen ing flail het bepaalde in artikel 7. 12 lid 3 van de Wet milieubeheer bieden wij u hierbij de 
s lartnotitie voor deze mi lieueffectrapportage Projectvestiging Glastuinbouw Deume in 6-voud aan. 
Gedurende de periode van maandag 24 november 101 en met vrijdag 19 december 2003 zal dezc startno ti
lie voor een ieder ler inzage liggen. 

Bij het doorlopen van de milieueffectrapportage voor het glastuinbouwgcbied in Dcume wordt onder
scheid gemaakt in de locat iekeuzc (fase 1) en de inrichting van het p\angebied ( fase 2). Daartoe is in de 
startnotitie voorgesteld om ook het milicucffectrapporl in twee delen op Ie knippen, die achterccnvolgens 
tcr beoordeling aan de Conun issie worden aangeboden. Wij hopen dat u akkoord gaat met deze werkw ij 
ze, waardoor de bestemmingsplanprocedurc vol~ens ons het meest efficient kan worden doorlopen. 



Wij verzoeken u de gemeenleraad van Deume als bevoegd gezag Ie ad visercn ten behoeve van het vast
stellen van de richtlij nen voor het opstellen van het miJieueffectrapport Projectvesti ging Glastuinbouw 

Deurne . 

Eventuele reacties 01' de slartnotitie van instantics en burgers zullen zo spoedig mogeJijk aan lL worden 

toegezonden. 

Hoogachtend, 

e§lOl'J"",,<:lhouders van Deurnc, 
De burg ., 

(mw. . IV. 
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BIJLAGE 2 

Kennisgeving van de startnotitie 
in Weekblad voor Deurne/Peelbelang d.d. 20 november 2003 

Openbare bekendmaking startnotitie mllieuef

fectrapportage Projectvestiging Glastuinbouw 

Deurne 
Het (ollege van hurr,Cl11ceSler en wethouders 

van de gcmcentc Deurne maakt bekend dal 

op 10 oklo!>er 2003 de Commissle 

Grondgehied in de gemeel1te Dcurne kcnnis 

heeft genolllcn van de stannot!tie voor de 

miJieueffectrapportagc Projectv('stiging 
Glastuinhotlw Oeurne. He! helref! hier ~en 

gezamenlijk initiatief van de provinciale 

Tuinbo\lll/. Onlwikkelings MaatsChappij 

(TOM) en de gemeenle Dcurnc 0111 Ie komen 

tot cen projectvcstigingslocatie voor glas· 

tuinbouw in hel gebied ten oosten van 

Deurne. In hel Streekplan Noord·Rrabant 

2003 is dit gebled aangewezen als zoekgc· 

bied voor cen projectvestiging voor glas

tuinbouw. 

Omdat het Iller gaat om de aanleg van een 

glastuin!Jouw!!cbled mN een bruto opper· 

vlakte groter dan 100 heclare (bruto J SO ha, 

netto 7S hal. client ten behoeve van de onder

houwing van de besJultvorming door de 

gemccnteraad over het bestcflll\\ingsplan 

een rnilicueffectrapportage (m.e.r.) Ie wor· 

den doorlopen. Met hel verschijnen van de2e 

startnotHie wordt de forrncle procedure in 

gang EezcI om Ie kOll1en lot cen milieueffec· 

trapport (MER). 

Milieueffecten 

In de startnotitie wordt op hoofdlijncn weer· 

gegeven wat de initiatidnemcrs van plan zijn 

en welke ll1ilielleffectcn in het op Ie slclien 

milicueffectrapport (MI:R) onderl.ocht en 

beschrevcn zllilen worden. Voorgesteld 

wordl om hel MER Projcctv('stiging 

Glastuin!>ollw in Deurne in Iwee fasen Ie split

sen, Ie weten de locatiekcuze (fase 1) ell de 

inrichting van het plangebled (fase '1.), die 

achtcreellvolgcns worden doorlopcn. Dit is i 
in de startnotitic nader toegelicht. . 

Aan de hand van de,stannotiUc worden door' 

het bevoegd gezag, in'dit geval de gemcen- i 

teraad vall Deurne, richtlijncn opgesleld' 

voor de inhoud van he! milleueffectrappOl"I.: 

Voor het opstcllen van deze richl!ljnen is: 

advies gevraagd aan diverse Ins tan ties, waar-' 

onder de Commissie vo.or de milicueffec- ~ 
trapponage. 

Op grond van de artikelcn 7:12 en 7:14 van 

de Wet Milieubeheer dient hierovcr inspraak 

plaats Ie vindcn_ De startnotitic ligl {[aarom 

tijdcns openingstiJden vanaf 24 november: 

2003 gedurende vier weken voor Inspraak ler 

inzage aan d~. balie van de Sector Ruimte en: 

Wonen, kamcr 2.43 van het gcmeentchuis van 
DCllrne. 

InspraakperiodC! 

Tijdens de inspraakperiode kan iedereen i 
schriftelijk oprncrkillgcn makcn over zaken i 
wailrmee rekening ,,-ou kunticn worden I 

gchouden bij het opstelJen van de rlchtliJnen I 
vo()rhet MER. Deze dienenle worden gezon- i 
den aan de Gemcenteraad van Oeurne,! 

Postbus 3, 5750 AA Deurne. U kunt deze~1 
geg~.v~lls ook mailen (i) of f,lxen (0493· i 
387555). Graag daarbij te vermelden 'start· i 
notitie ProjeC\vestiging Glastuinbouw! 

Dcurne'. 
Voor eventuele vragen of naderc inforrnatie 

over de slartnotitic klint \I tcredll bij de heer' 

Wil Snellen van d(' afdcling !(uimlclijke 

Onlwikkeling (0493 - 38771 I. e-mai!' recon

stnlCltc0l deurnc.ni) 





BIJLAGE 3 

Projectgegevens 

Initiatiefnemer: Provinciale Tuinbouw Ontwikkelings Maatschappij (TOM) en 
het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Deurne 

Bevoegd gezag: de Raad van de gemeente Deurne 

Besluit: vaststellen van het bestemmingsplan 

Categorie: 11.3 (Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994) 

Activiteit: Realisatie van een glastuinbouwvestiging van ca .75 ha netto glas 
(150 bruto) ten oosten van Deurne 

Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotitie: 20 november 2003 
richtlijnenadvies uitgebracht: 23 januari 2004 

Bijzonderheden: De TOM en de gemeente Deurne willen een projectvestiging 
voor glastuinbouw realiseren ten oosten van de gemeente Deurne. In het MER 
1" fase zullen 4 potentiele locaties onderling worden vergeleken, op basis 
waarvan een keuze wordt gemaakt voor een locatie. In het MER 2" fase zullen 
voor deze locatie inrichtingsalternatieven worden uitgewerkt. Het richtlijnen
advies geeft de volgende hoofdpunten voor het MER: 
1. het uitwerken van l{\vantitatieve toetsingscriteria voor duurzaatnheid (het 

vasthouden van water, waterkwaliteit, duurzame energievQorziening, 
energiebesparing, voorkomen van lichthinder). 

2. Bij de 10catiekeuze nadrukkelijk rekening houden met: 
• de beinvloeding van de nabijgelegen beschermde natuurgebieden de 

Bult en de Deurnsche Peel en evt. afstandscriteria (voor licht en geluid) 
expliciet te onderbouwen; 

• de beinvloeding van het regionale watersysteem te baseren op een gede
gen beschrijving van het waterhuishoudkundige systeem; 

• onderscheid tussen locaties op de aanwezigheid van voor warmte/koude 
opslag geschikte watervoerende pakketten. 

3. Bij de inrichting en effectbeschrijving vooral aandacht voor: 
• alternatieven voor de gietwatervoorziening gekoppeld aan maatregelen voor 

behoud van infiltratie; 
• compacte ligging van bedrijven versus verspreide ligging met het oog op de 

landschappelijke effecten; 
• mogelijke combinatie met in ten sieve veehouderij met het oog op onderling 

gebruik van afvalstromen (energie (warmte, biogas) , C02, water, mest); 
• energiebesparing en gebruik van duurzame energiebronnen op project 

en/of bedrijfsniveau, zoals duurzame zonnewarmte en omgevingskoude in 
combinatie met ondergrondse opslag daarvan; 

• effect van licht op mens en dier; 
• verkeersontsluiting en maatregelen ter voorkoming van hinder. 



Samenstelling van de werkgroep: 
mr. F.W.R. Evers (voorzitter) 
dr.ir. J. Hoeks 
prof.dr.ir. F.M. Maas 
ir. J.A.F. de Ruijter 

Secretaris van de werkgroep: ir. V.J.H.M. ten Holder 
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BIJLAGE 4 

Lijst van inspraakreacties en adviezen 

."-~-.. -.-.-" -~ 

nr. datum persoon of instantie plaats datum van 
ontvangst 
Cie. m.e.r. 

-------

I. 20031215 Waterschap De Aa Boxtel 20031229 

2. 20031216 Rijksdienst voor het Oudheidkundig Amersfoort 20031229 
Bodemonderzoek 

3. 20031125 N.V. Rotterdam-Rijn Pijpleiding Den Haag 20031229 
Maatschappij 

4. 20031127 N.V. Nederlandse Gasunie, Gas- Eindhoven 20031229 
transport Services, District Zuid 

5. 20031218 Brabantse Milieufederatie Tilburg 20031229 

6. 20031218 Werkgroep Behoud de Peel Deurne 20031229 

7. 20031211 Gemeente Venray Venray 20031229 

8. 20031217 Samenwerkingsverband Eindhoven 20031229 

9. 20031218 Gemeente Horst aan de Maas Horst 20031229 

10. 20031222 Staatsbosbeheer Roermond 20040104 

II. 20040106 Defensie interservice Commando Tilburg 20040104 
---




