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Geacht college, 
 
Met bovengenoemde brief dd. 26 oktober 2004 stelde u de Commissie voor de milieu-
effectrapportage (m.e.r.) in de gelegenheid een toetsingsadvies uit te brengen over een  
milieueffectrapport (MER) ten behoeve van de besluitvorming over Pluimveehouderij  
Vrenken-Lormans, Heythuysen en de aanvulling daarop. 
 
Overeenkomstig artikel 7.26 van de Wet milieubeheer (Wm) bied ik u hierbij het advies 
van de Commissie voor de m.e.r. aan. 
 
Dit advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie voor de m.e.r.1. De werk-
groep treedt op namens de Commissie voor de m.e.r. en wordt verder in dit advies ‘de 
Commissie’ genoemd.  
 
Op grond van de Wet milieubeheer (Wm)2 toetst de Commissie het MER: 
 aan de richtlijnen, zoals vastgesteld op 30 september 2004; 
 op eventuele onjuistheden; 
 aan de wettelijke regels voor de inhoud van een MER. 
 
U heeft de Commissie te kennen gegeven dat er geen inspraakreacties zijn op het MER.  
 
Tijdens de toetsing inventariseert de Commissie eerst of er tekortkomingen zijn in het 
voldoen aan de wettelijke vereisten en de richtlijnen en gaat zij na welke onderdelen van 
het MER in aanmerking komen voor een positieve vermelding. Vervolgens beoordeelt de 
Commissie de ernst van de tekortkomingen. Daarbij staat de vraag centraal of de beno-
digde informatie aanwezig is om het milieubelang een volwaardige plaats te geven bij het 
besluit over de milieuvergunning. Is dat naar haar mening niet het geval dan betreft het 

                                                

1 De samenstelling hiervan is gegeven in bijlage 3. 
2  Artikel 7.26 lid 1, 7.23 lid 2 en 7.10. 
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een essentiële tekortkoming. De Commissie zal dit dan in haar toetsingsadvies aangeven. 
Overige tekortkomingen worden in het toetsingsadvies opgenomen, voor zover ze kun-
nen worden verwerkt tot duidelijke aanbevelingen voor het bevoegde gezag. Deze werk-
wijze impliceert dat de Commissie zich in het advies tot hoofdzaken beperkt en niet in-
gaat op onjuistheden of onvolkomenheden van ondergeschikt belang. 
 
De Commissie concludeerde dat in het MER geen meest milieuvriendelijk alternatief 
(MMA) was uitgewerkt en adviseerde u daarom een aanvulling op het MER te laten op-
stellen wegens het ontbreken van essentiële informatie voor de besluitvorming over de 
aanvraag voor de milieuvergunning. Dit is met u en de adviseur van de initiatiefnemer 
op 6 december 2004 besproken. Bij brief dd. 16 december 2004 heeft u te kennen gege-
ven deze aanbeveling over te nemen en een aanvulling te laten opstellen. U heeft de 
Commissie voor de m.e.r. uitstel verleend u te adviseren over het MER inclusief de aan-
vulling tot 1 februari 20053. Op 14 januari 2005 heeft de Commissie de aanvulling op 
het MER in goede orde ontvangen. 
 
De opgestelde aanvulling is een verbeterd MER dat volgens de Commissie het oorspron-
kelijke MER geheel kan vervangen. De aanvulling bevat de essentiële informatie en vol-
doet derhalve als document voor de besluitvorming over de vergunningaanvraag Wet 
milieubeheer.  
 
De aanvulling is niet ter visie gelegd. De Commissie raadt u aan in een volgende fase 
van vergunningverlening de aanvulling ter inzage te leggen. 
 
De Commissie adviseert u voorts om bij vergunningverlening er zorg voor te dragen dat 
de aantallen dieren, stalsystemen, mestopslag en emissies corresponderen met het MER 
en de aanvulling daarop. De door u opgestelde ontwerpbeschikking d.d. 12 oktober 
2004 wijkt op al deze punten af van de aanvraag en het MER, alsmede van de aanvul-
ling op het MER. 
 
De Commissie hoopt met haar advies een constructieve bijdrage te leveren aan de be-
sluitvorming. Zij zal graag vernemen hoe u gebruik maakt van haar aanbevelingen. Dit 
houdt in dat de Commissie graag het besluit en de evaluatiedocumenten krijgt toege-
stuurd. 

Hoogachtend, 
 
 
 
ir. N.G. Ketting 
Voorzitter van de werkgroep m.e.r. 
Pluimveehouderij Vrenken-Lormans, Hey-
thuysen 

 

                                                

3  Uw brieven d.d. 26 oktober 2004 en 16 december 2004 staan in bijlage 1. 
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BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 26 oktober 2004 waarin de Commissie 
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen 

 



 

 

BIJLAGE 1a 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 16 december 2004 waarin de termijn 
voor het uitbrengen van het advies door de Commissie wordt verlengd 

 



 

 

BIJLAGE 2 

Kennisgeving van het milieueffectrapport 
in De Streekbode d.d. 21 oktober 2004 

 

 



 

 



 

 

BIJLAGE 3 

Projectgegevens 

Initiatiefnemer: Maatschap Vrenken-Lormans 
 
Bevoegd gezag: Burgemeester en Wethouders van gemeente Heythuysen 
 
Besluit: milieuvergunning 
 
Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: C14.0 
 
Activiteit: Ombouw van een pluimveebedrijf van vleeskuikens naar scharrel-
kippen. Tevens omvat het voornemen een mestopslagloods. 
 
Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotitie: 28 juli 2004 
richtlijnenadvies uitgebracht: 15 september 2004 
kennisgeving MER: 21 oktober 2004 
toetsingsadvies uitgebracht: 26 januari 2005 
 
Bijzonderheden: De richtlijnen voor het MER spitsen zich toe op de mogelijke 
stank uit de mestopslag. Voor het meest milieuvriendelijk alternatief (MMA) is 
te streven naar verdergaande emissiebeperking van ammoniak, waarbij het 
energieverbruik niet uit het oog moet worden verloren. 
De Commissie concludeerde dat in het MER geen MMA was uitgewerkt en 
adviseerde daarom een aanvulling op het MER te laten opstellen. De gemeen-
te Heyhuysen nam dit advies over. 
De opgestelde aanvulling is een verbeterd MER dat volgens de Commissie het 
oorspronkelijke MER geheel kan vervangen. De aanvulling bevat de essentiële 
informatie en voldoet derhalve als document voor de besluitvorming over de 
vergunningaanvraag Wet milieubeheer. De Commissie adviseert de gemeente 
Heythuysen voorts om bij vergunningverlening er zorg voor te dragen dat de 
aantallen dieren, stalsystemen, mestopslag en emissies corresponderen met 
het MER en de aanvulling daarop. De opgestelde ontwerp-beschikking dd. 12 
oktober 2004 wijkt op al deze punten af van de aanvraag en het MER, alsme-
de van de aanvulling op het MER. 
 
Samenstelling van de werkgroep: 
ing. R.A. van Emous 
ing. H.J.M. Hendriks 
ir. N.G. Ketting (voorzitter) 
 
Secretaris van de werkgroep: 
ir. F.D. Dotinga 
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De Maatschap Vrenken-Lormans wil haar pluimveebedrijf aan de 
Hollander 5 te Heythuysen ombouwen. De bestaande stallen 
huisvesten vleeskuikens. Deze stallen zullen worden veranderd in 
stallen die geschikt zijn voor het houden van scharrelkippen. Tevens 
omvat het voornemen een mestopslagloods. 
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