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Geachte raad, 
 
Met bovengenoemde brief stelde u de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) 
in de gelegenheid een advies voor richtlijnen uit te brengen voor een milieueffectrapport 
(MER) ten behoeve van de besluitvorming over Pluimveehouderij Maatschap Dings, ge-
meente Heythuysen. Overeenkomstig artikel 7.14 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 tot-
standkoming van de richtlijnen voor het MER. Zij zal graag vernemen hoe u gebruik 
maakt van haar aanbevelingen. Dit houdt in dat de Commissie graag de vastgestelde 
richtlijnen krijgt toegestuurd. 

 

Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
ir. N.G. Ketting 
Voorzitter van de werkgroep m.e.r. 
Pluimveehouderij Maatschap Dings,  
gemeente Heythuysen 
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1. INLEIDING 
Maatschap Dings heeft haar kalkoenhouderij aan de Heibloem 17 a te Hey-
thuysen veranderd in een legkippenhouderij. De bestaande stallen zijn hiertoe 
omgebouwd. Daarnaast heeft het Maatschap het voornemen de inrichting uit 
te breiden met een nieuwe volièrestal voor legkippen. Ten behoeve van de om-
bouw en de uitbreiding wordt de procedure van de milieueffectrapportage 
(m.e.r.) doorlopen. 
 
Bij brief van 31 augustus 2005 heeft de gemeente Heythuysen de Commissie 
voor de m.e.r. in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over de 
richtlijnen voor het milieueffectrapport (MER)1. De m.e.r.-procedure ging van 
start met de kennisgeving van de startnotitie in De Streekbode d.d. 1 septem-
ber 20052. 
 
Dit advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie voor de m.e.r.3 – 
verder aangeduid als ‘de Commissie’. Het bedoelt aan te geven welke informa-
tie het MER moet bieden om het milieubelang volwaardig in de besluitvorming 
mee te wegen. De Commissie heeft kennisgenomen van het feit dat het be-
voegd gezag geen inspraakreacties op de startnotitie heeft ontvangen. 

De Commissie bouwt in haar advies voort op de startnotitie. Dat wil zeggen 
dat dit advies in combinatie met de startnotitie moet worden gelezen.  

2. HOOFDPUNTEN VOOR HET MER 
De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het 
milieueffectrapport. Dat wil zeggen dat het MER onvoldoende basis biedt voor 
het meewegen van het milieubelang in de besluitvorming, als de volgende in-
formatie ontbreekt: 
 de toekomstige emissie van ammoniak van het gehele bedrijf en de deposi-

tie van ammoniak op de nabijgelegen voor verzuring gevoelige gebieden in 
relatie tot de achtergronddepositie van ammoniak, evenals de kritische 
depositiewaarden van de natuurgebieden en de directe schade aan bossen 
en andere vegetaties; 

 de huidige en toekomstige cumulatieve geurhinder op leefniveau, het aan-
tal geurgehinderden;  

 een beschrijving van het meest milieuvriendelijk alternatief, gericht op het 
beperken van de ammoniakdepositie op kwetsbare natuurgebieden, re-
ductie van stankemissies naar de woonomgeving, en het beperken van de 
emissies van fijn stof; 

 een zelfstandig leesbare samenvatting, die duidelijk is voor burgers en 
geschikt is voor de bestuurlijke besluitvorming. 

 

                                                

1  Zie bijlage 1. 
2  Zie bijlage 2. 
3  De samenstelling hiervan is gegeven in bijlage 3. 
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3. ACHTERGROND EN BELEIDSKADER 

3.1 Achtergrond, probleemstelling en doel 

In hoofdstuk 3 van de startnotitie staan achtergrond, probleemstelling en doel 
van het voornemen kort, helder en volledig weergegeven. Dit kan in het MER 
worden overgenomen. Beschrijf de voordelen en milieuknelpunten van de ge-
kozen locatie. 

3.2 Beleidskader 

De startnotitie geeft al veel informatie over het beleidskader en de te volgen 
procedure om het initiatief te realiseren. De Commissie heeft onderstaande 
aanvullingen: 
 De Europese Vogel- en Habitatrichtlijn is per 1 oktober 2005 geïmplemen-

teerd in de Nederlandse wetgeving via de Natuurbeschermingswet. Actua-
liseer deze verandering in het MER; 

 Ga in op de randvoorwaarden voor het initiatief van de IPPC-richtlijn ten 
aanzien van de aspecten ammoniak, geur, stof en geluid.  

 Ga ten aanzien van de fijn stofemissies in op de randvoorwaarden voor het 
initiatief van het Besluit luchtkwaliteit 2005. 

 Het bedrijf ligt in een gebied dat in het kader van het Reconstructieplan is 
aangewezen als verwevingsgebied en niet, zoals in de startnotitie staat 
aangegeven, in een extensiveringsgebied. Geef aan welke randvoorwaar-
den dit geeft voor het initiatief.     

 
De Commissie adviseert in het MER helder aan te geven hoe het voornemen 
zich verhoudt tot de natuurgebiedsbescherming. Vooral de afstand van het 
bedrijf tot de Natura-2000 gebieden, (Provinciale) Ecologische Hoofdstructuur 
(PEHS), ecologische verbindingszones en tot voor verzuring gevoelig gebied is 
hiervoor van belang. Ook dient een gedetailleerd overzicht gepresenteerd te 
worden van de geurhinder gevoelige objecten in de omgeving van het bedrijf.  

4. VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN ALTERNATIEVEN 

4.1 Voorgenomen activiteit 

De voorgenomen activiteit kan beschreven worden conform hoofdstuk 4 van 
de startnotitie. Geef op de bouwtekening helder de ventilatie/emissiepunten 
aan. Een situatieschets van het plangebied en een breder studiegebied, waar-
in bebouwing (vooral woningen en agrarische bedrijven) en ecologisch gevoeli-
ge gebieden opgenomen zijn, moet onderdeel vormen van de beschrijving.  
 
Hoewel geen verplicht onderdeel voor het MER, adviseert de Commissie in-
zicht te geven in de investerings- en exploitatiekosten van de verschillende 
alternatieven. 

4.2 Referentie 

De Commissie adviseert de vergunde situatie te laten gelden als referentie 
waartegen de effecten van alternatieven kunnen worden afgezet. Met het oog 
op het verkrijgen van de benodigde transparantie, geeft zij in overweging om 
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tevens de huidige situatie te beschrijven: de voorgenomen activiteit is immers 
voor de bestaande stallen al in werking.  

4.3 Meest milieuvriendelijk alternatief 

Werk in het MER het meest milieuvriendelijke alternatief (mma) uit. Het mma 
moet uitgaan van de beste bestaande mogelijkheden en technieken ter be-
scherming en/of verbetering van het milieu, realistisch zijn en binnen de 
competentie van de initiatiefnemer liggen. Bij de ontwikkeling adviseert de 
Commissie om primair aandacht te besteden aan maximale reductie van de 
ammoniakuitstoot en stank door: 
 het toepassen van een chemische wasser; 
 mogelijke aanpassing van de locatie van de emissiepunten. 
Geef daarnaast de mogelijkheden aan om de stofemissies te minimaliseren.    

5. GEVOLGEN VOOR HET MILIEU 

5.1 Ammoniakemissies en -deposities 

Beschrijf in het MER: 
 de te verwachten achtergronddepositie volgens de autonome ontwikkeling,  

evenals de door het bedrijf veroorzaakte ammoniakdepositie bij uitvoering 
van de alternatieven; 

 in hoeverre nabijgelegen natuurgebieden nadelige of positieve gevolgen 
zullen ondervinden van het voornemen (verzuring, eutrofiëring) en of de 
effecten significant zijn4. Refereer aan de kritische depositiewaarden voor 
de beoogde natuurdoeltypen; 

 wat de directe schade is van de ammoniakemissies uit de inrichting aan 
nabijgelegen bossen en planten (o.a. kwekerij). Gebruik het rapport Stal-
lucht en Planten als toetsingskader.    

5.2 Geurhinder  

Geef in het MER een beoordeling van de huidige en toekomstige cumulatieve 
geurhinder op leefniveau, van het aantal geurgehinderden en van de piekmo-
menten en –niveaus van geurhinder die per etmaal zullen optreden5. Toets de 
geurhinder aan de normen uit het vigerende geurbeleid. 

5.3 Overige milieuaspecten 

Geluid 
Beschrijf de geluidsemissies voor de dag-, avond- en nachtperiode, zowel voor 
een representatieve bedrijfssituatie als bij incidentele bedrijfssituaties zoals 
storingen. Geef aan hoe vaak deze laatste zich voor kunnen doen. Geef aan in 
welke mate de geluidsemissies hinder kunnen veroorzaken, vooral waar de 
emissies boven de achtergrondniveaus (kunnen) uitkomen.  
 

                                                

4  Zie in dit verband de brief van Minister Veerman aan de voorzitter van de Tweede Kamer, DN.2003/5003 d.d. 
12-12-2003, waarin gesteld wordt dat bedrijven met een emissie van meer dan 10.000 kg NH3 per jaar 
individueel getoetst moeten worden.   

5  Geef daarbij ook aan of er in het verleden klachten zijn geweest ten aanzien van geurhinder, als ook de aard van 
de klachten.  
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Stof 
Geef aan hoe groot de stofemissies zijn en in welke mate deze zullen toene-
men met de extra te bouwen volièrestal, met de daarbij behorende nagescha-
kelde techniek om de mest uit deze stal te drogen. Geef aan welke bijdrage de 
stofemissies leveren aan de fijn stof concentraties in de lucht en toets de 
luchtconcentraties aan de normen uit het Besluit luchtkwaliteit 2005. Be-
schrijf de maatregelen die mogelijk zijn om de stofemissies te reduceren. 
 
Energie 
Geef in hoofdlijnen de energiehuishouding per alternatief weer, bijvoorbeeld in 
de vorm van stroom- en gasverbruik per dier. 
 
Calamiteiten 
Geef zo goed mogelijk de kans op, en de aard van, calamiteiten en storingen 
die tot milieu- of dierenwelzijnsproblemen kunnen leiden. Beschrijf ook de te 
nemen maatregelen om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken.  

6. OVERIGE PUNTEN 
Voor de onderdelen ‘vergelijking van alternatieven’, ‘leemten in milieu-
informatie’ en ‘samenvatting van het MER’ heeft de Commissie geen aanbeve-
lingen naast de wettelijke voorschriften.  
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Projectgegevens 

Initiatiefnemer: Maatschap Dings 
 
Bevoegd gezag: Gemeente Heythuysen 
 
Besluit: Aanpassing vergunning 
 
Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: C14.0 
 
Activiteit: Verandering kalkoenhouderij in een legkippenhouderij en uitbrei-
ding met een nieuwe volièrestal voor legkippen.  
 
Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotitie: 2 september 2005  
richtlijnenadvies uitgebracht: 31 oktober 2005 
 
Bijzonderheden:  
De Commissie voor de m.e.r. beschouwt de volgende punten als essentiële 
informatie in het milieueffectrapport. Dat wil zeggen dat het MER onvoldoen-
de basis biedt voor het meewegen van het milieubelang in de besluitvorming, 
als de volgende informatie ontbreekt: 
 de toekomstige emissie van ammoniak van het gehele bedrijf en de deposi-

tie van ammoniak op de nabijgelegen voor verzuring gevoelige gebieden in 
relatie tot de achtergronddepositie van ammoniak, evenals de kritische 
depositiewaarden van de natuurgebieden en de directe schade aan bossen 
en andere vegetaties; 

 de huidige en toekomstige cumulatieve geurhinder op leefniveau, het aan-
tal geurgehinderden;  

 een beschrijving van het meest milieuvriendelijk alternatief, gericht op het 
beperken van de ammoniakdepositie op kwetsbare natuurgebieden, re-
ductie van stankemissies naar de woonomgeving, en het beperken van de 
emissies van fijn stof; 

 een zelfstandig leesbare samenvatting, die duidelijk is voor burgers en 
geschikt is voor de bestuurlijke besluitvorming. 
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