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Geacht college, 
 
Met bovengenoemde brief stelde u de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) 
in de gelegenheid een toetsingsadvies uit te brengen over een milieueffectrapport (MER) 
ten behoeve van de besluitvorming over Pluimveehouderij Maatschap Lichtenberg te 
Koningsbosch. 
Overeenkomstig artikel 7.26 van de Wet milieubeheer (Wm) bied ik u hierbij het advies 
van de Commissie aan. 
 
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 (ontwerp)besluit en de evaluatiedocumenten krijgt 
toegestuurd. 

Hoogachtend, 
 
 
 
 

ir. N.G. Ketting 
Voorzitter van de werkgroep m.e.r. 
Pluimveehouderij Maatschap Lichtenberg  
te Koningsbosch 
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1. INLEIDING 
De Maatschap Lichtenberg wil haar kalkoenenhouderij aan de Saeffelder-
straat 40 / Koestraat 87 te Koningsbosch ombouwen. De bestaande stallen 
huisvesten 23.300 vleeskalkoenen. Deze stallen zullen worden veranderd in 
stallen die geschikt zijn voor het houden van in totaal 90.000 opfoklegkippen, 
62.500 legkippen en 800 vleeskalkoenen. Voor het veranderen van de inrich-
ting is een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer vereist. Hiertoe wordt de 
m.e.r.-procedure doorlopen.  
 
Bij brief  van 3 januari 20061 heeft de Gemeente Echt-Susteren de Commissie 
voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) in de gelegenheid gesteld om advies uit 
te brengen over het opgestelde milieueffectrapport (MER). Het MER is op 12 
januari 2006 ter inzage gelegd2. 
 
Het advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie voor de m.e.r.3 
De werkgroep treedt op namens de Commissie voor de m.e.r. en wordt verder 
in dit advies 'de Commissie' genoemd. 
 
De Commissie heeft kennis genomen van de inspraakreacties en adviezen4, 
die zij van het bevoegd gezag heeft ontvangen. In dit advies verwijst de Com-
missie naar een reactie wanneer deze naar haar oordeel: 
 informatie bevat over een essentiële tekortkoming in het MER, waarvoor 

de Commissie adviseert een aanvulling op het MER op te stellen alvorens 
de besluitvorming doorgang kan vinden; 

 informatie bevat over de inhoud van het MER die van belang is voor de 
besluitvorming en waarover zij een aanbeveling doet in het advies.  

 
Op grond van de Wet milieubeheer5 toetst de Commissie: 
 aan de richtlijnen van het MER, zoals vastgesteld op 22 februari 2005; 
 op eventuele onjuistheden; 
 aan de wettelijke regels voor de inhoud van een 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 ver-
melding. Vervolgens beoordeelt de Commissie de ernst van de tekortkomin-
gen. Daarbij staat de vraag centraal of de benodigde informatie aanwezig is 
om het milieubelang een volwaardige plaats te geven bij het besluit over de 
vergunningverlening. Is dat naar haar mening niet het geval dan betreft het 
een essentiële tekortkoming. De Commissie zal dan adviseren tot een aanvul-
ling. Overige tekortkomingen worden in het toetsingsadvies opgenomen, voor 
zover ze kunnen worden verwerkt tot duidelijke aanbevelingen voor het be-
voegde gezag. Deze werkwijze impliceert dat de Commissie zich in het advies 
tot hoofdzaken beperkt en niet ingaat op onjuistheden of onvolkomenheden 
van ondergeschikt belang. 
 

                                                

1 Zie bijlage 1. 
2 Zie bijlage 2. 
3 Zie bijlage 3 voor de samenstelling van de werkgroep en andere projectgegevens. 
4 Zie bijlage 4 voor een lijst hiervan. 
5  Artikel 7.26, lid 1, artikel 7.20, lid 4 en artikel 7.10. 
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De Commissie heeft bij toetsing aan de vastgestelde richtlijnen en de wettelij-
ke inhoudseisen tussentijds tekortkomingen geconstateerd, die zij essentieel 
achtte voor het volwaardig meewegen van het milieubelang bij de verdere be-
sluitvorming. Daarom heeft de Commissie aan de initiatiefnemer om extra 
informatie gevraagd. Deze informatie is op 23 mei 2006 aan de Commissie ter 
beschikking gesteld en vervolgens bij de beoordeling betrokken. De Commis-
sie beveelt aan om de aanvullende informatie zo spoedig mogelijk openbaar te 
maken doch uiterlijk bij de standpuntbepaling over de vergunningverlening. 

2. OORDEEL OVER HET MER 

2.1 Algemeen 

De Commissie is van oordeel dat in het MER tezamen met de aanvulling de 
essentiële informatie aanwezig is om het milieubelang een volwaardige 
plaats te kunnen geven in de besluitvorming.  
 
Aanvankelijk constateerde de Commissie in het MER enkele essentiële tekort-
komingen. Deze hadden betrekken op de beschrijvingen voor de geurhinder, 
de fijn stofemissies en de luchtbehandeling bij mestopslag. Ook ontbrak een 
beschrijving van het meest milieuvriendelijk alternatief (mma). De aanvulling 
op het MER voorziet in de benodigde informatie.  
 
Paragraaf 2.2. geeft een toelichting op het oordeel.  

2.2 Toelichting op het oordeel 

2.2.1 Geurhinder 

In het MER is voor de bepaling van het aantal geurgehinderden geen gebruik 
gemaakt van een verspreidingsmodel. De Commissie is, conform de richtlij-
nen, van mening dat gebruikmaking van een verspreidingsmodel essentieel is 
om de geurhinder van het bedrijf en de cumulatieve geurhinder van de omlig-
gende bronnen goed in beeld te brengen. 
 
De Commissie heeft daarom geadviseerd stankcirkels (geurpercentielwaarden) 
te berekenen met een verspreidingsmodel en op basis daarvan het aantal 
geurgehinderden te bepalen. Het te gebruiken verspreidingsmodel moet in 
overeenstemming zijn met het Nieuw Nationaal Model (NNM).  
 
In de aanvulling op het MER zijn stankcirkels berekend met een geurver-
spreidingsmodel dat in overeenstemming is met het NNM. Geconcludeerd kan 
worden dat de berekende geurconcentraties voldoen aan de grenswaarden die 
in de Wet geurhinder en veehouderij (in voorbereiding) worden genoemd.   
 

2.2.2 Stofemissies 

In augustus 2005 is het Besluit luchtkwaliteit 2005 (Blk 2005) van kracht 
geworden. Voor een toetsing aan de eisen van het Blk 2005 is het van belang 
aan te geven welke bijdrage de stofemissies van het bedrijf leveren aan de fijn 
stof concentraties (PM10). Deze informatie ontbreekt in het MER.  
De Commissie heeft daarom geadviseerd, met gebruikmaking van een ver-
spreidingsmodel, aan te geven welke bijdrage de stofemissies van het bedrijf 
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leveren aan de fijn stof concentraties in haar directe omgeving. De maatrege-
len die mogelijk zijn om de stofemissies te reduceren moeten beschreven wor-
den. In geval van normoverschrijding moet aannemelijk worden gemaakt dat 
qua luchtkwaliteit minimaal sprake is van een standstill situatie.  
 
In de aanvulling op het MER is de gevraagde informatie aangegeven. Gecon-
cludeerd kan worden dat de grenswaarden voor fijn stof uit het Besluit lucht-
kwaliteit 2005 niet worden overschreden. Maatregelen om de stofemissies te 
reduceren zijn aangegeven. 
 

2.2.3 Luchtbehandeling mestopslag 

In het MER is vermeld dat het effect van de luchtbehandelingsunit in de 
mestopslagloods gelijk is aan die van een biologische wasser. De Commissie 
kan dit op basis van de gepresenteerde informatie niet beoordelen.  
 
De Commissie heeft daarom geadviseerd nader de werking en de verwijde-
ringsrendementen voor ammoniak, geur en stof van de luchtbehandelingsunit 
in de mestopslagloods aan te geven.  
 
In de aanvulling op het MER is afdoende informatie geleverd over de werking 
en verwijderingsrendementen van de luchtbehandelingsunit.  
 

2.2.4 Meest milieuvriendelijke alternatief 

In het MER ontbreekt een beschrijving van het meest milieuvriendelijke alter-
natief (mma). Conform artikel 7.10 van de Wet milieubeheer moet in het MER 
in ieder geval een alternatief beschreven worden waarbij de nadelige gevolgen 
voor het milieu worden voorkomen, dan wel, voor zover dat niet mogelijk is, 
deze met gebruikmaking van de beste bestaande mogelijkheden ter bescher-
ming van het milieu, zo veel mogelijk worden beperkt. Het verwachte draag-
vlak of een eerder vastgelegd budget mogen geen argumenten zijn om oplos-
singsrichtingen met belangrijke milieuvoordelen buiten beschouwing te laten 
bij de ontwikkeling van een mma.  
 
De Commissie heeft daarom geadviseerd in een aanvulling op het MER het 
mma te beschrijven en bij de ontwikkeling van het mma in ieder geval aan-
dacht te geven aan de mogelijkheden voor maximale reductie van de ammoni-
ak- en fijn stofuitstoot en maximale reductie van de geurhinder, bijvoorbeeld 
via de inzet van de techniek van de gecombineerde luchtwassing.  
 
In de aanvulling op het MER is het mma beschreven en afdoende aandacht 
gegeven aan de mogelijkheden voor reductie van de ammoniak- en fijn stofuit-
stoot en geurhinder. 
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Brief van het bevoegd gezag d.d. 3 januari 2006 waarin de Commissie 
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen 

 

 



 

 

BIJLAGE 2 

Kennisgeving van het milieueffectrapport 

 

 

 

 



 

 

BIJLAGE 3 

Projectgegevens 

Initiatiefnemer: Maatschap Lichtenberg 
 
Bevoegd gezag: Burgemeester en Wethouders gemeente Echt-Susteren 
 
Besluit: Vergunning ingevolge Wet milieubeheer 
 
Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: C14.0 
 
Activiteit: Aanpassing inrichting ten behoeve van het houden van 90.000  
opfoklegkippen, 62.500 legkippen en 800 vleeskalkoenen. 
 
Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotitie: 2 december 2004 
richtlijnenadvies uitgebracht: 25 januari 2005 
richtlijnen vastgesteld: 22 februari 2005 
kennisgeving MER: 12 januari 2006 
toetsingsadvies uitgebracht: 14 juni 2006 
 
Bijzonderheden:  
De Commissie is van oordeel dat in het MER tezamen met de aanvulling de 
essentiële informatie aanwezig is om het milieubelang een volwaardige plaats 
te kunnen geven in de besluitvorming. Aanvankelijk constateerde de Commis-
sie in het MER enkele essentiële tekortkomingen. Deze hadden betrekking op 
de beschrijvingen voor de geurhinder, de fijn stofemissies en de luchtbehan-
deling bij mestopslag. Ook ontbrak een beschrijving van het meest milieu-
vriendelijk alternatief (mma). De aanvulling op het MER voorziet in de beno-
digde informatie.  
 
Samenstelling van de werkgroep: 
ing. R.A. van Emous 
ing. H.J.M Hendriks 
ir. N.G. Ketting  (voorzitter) 
 
Secretaris van de werkgroep: 
dr. G.P.J. Draaijers 



 

 

BIJLAGE 4 

Lijst van inspraakreacties en adviezen 

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

1.  20060208 J. Hennes Koningsbosch 20060217 
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