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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 Vrenken-Lormans te Leveroy 
en de aanvulling daarop. 
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 Vrenken-Lormans  
te Leveroy 
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1. INLEIDING 
De eigenaar van Pluimveehouderijbedrijf Vrenken-Lormans te Heythuysen wil 
het huidige bedrijf, een legkippenbedrijf met vleeskuikenouderdieren en 
scharrelkippen, gelegen aan de Reulisweg 21 te Leveroy, ombouwen naar een 
scharrelkippenbedrijf. Hierbij zullen twee stallen gebouwd worden voor de 
huisvesting van in totaal 117.000 scharrelkippen, met daarbij een opslag van 
mest na droging in een nadroogsysteem. Drie bestaande en verouderde stal-
len worden hiertoe afgebroken; een vierde bestaande stal wordt in gebruik 
genomen als stallingsruimte. Voor het initiatief is een vergunning in het kader 
van de Wet milieubeheer (Wm) vereist. Het Milieueffectrapport (MER) is opge-
steld ter ondersteuning van de besluitvorming hierover. Bevoegd gezag is het 
college van B&W van gemeente Nederweert. 
 
Met het initiatief beoogt de initiatiefnemer door schaalvergroting een beter 
toekomstperspectief voor het bedrijf te bereiken. Daarnaast wordt hiermee 
een meer welzijnsvriendelijke huisvesting van de dieren bereikt.  
 
Bij brief  van 2 augustus 2006 1 heeft gemeente Nederweert 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  
9 juni 2006 ter inzage gelegd2. Er zijn geen inspraakreacties en adviezen3 in-
gediend. 
 
Het advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie voor de m.e.r.4 
De werkgroep treedt op namens de Commissie voor de m.e.r. en wordt verder 
in dit advies 'de Commissie' genoemd. 
 
Op grond van artikel 7.26, lid 1 van de Wm toetst de Commissie: 
 aan de richtlijnen van het MER, zoals vastgesteld op 7 december 2005; 
 op eventuele onjuistheden; 
 aan de wettelijke regels voor de inhoud van een MER5. 
 
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 
aan te vragen Wm-vergunning. 
 
Is dat naar haar mening niet het geval dan betreft het een essentiële tekort-
koming. De Commissie zal dan adviseren tot een aanvulling. Overige tekort-
komingen worden in het toetsingsadvies opgenomen, voor zover ze kunnen 
worden verwerkt tot duidelijke aanbevelingen voor het bevoegde gezag. Deze 
werkwijze impliceert dat de Commissie zich in het advies tot hoofdzaken be-

                                                 

1 Zie bijlage 1. 
2 Zie bijlage 2. 
3 Zie bijlage 4 voor een lijst hiervan. 
4 Zie bijlage 3 voor de samenstelling van de werkgroep en andere projectgegevens. 
5  Wm, artikel 7.10 
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perkt en niet ingaat op onjuistheden of onvolkomenheden van ondergeschikt 
belang. 
 
De Commissie heeft bij toetsing aan de vastgestelde richtlijnen en de wetteli j-
ke inhoudseisen tussentijds tekortkomingen geconstateerd, die zij essentieel 
achtte voor het volwaardig meewegen van het milieubelang bij de verdere be-
sluitvorming. Een overzicht van benodigde aanvullende informatie is in de 
vorm van een memo aan het Bevoegd gezag gezonden op 5 september. De 
gevraagde informatie is in de notities “Aanvullingen MER Reulisweg 21” op  
3 oktober 2006, de “Rapportage Luchtkwaliteitonderzoek” op 11 oktober 
2006 en de “aanvulling fijnstof onderzoek” op 20 oktober 2006 aan de 
Commissie ter beschikking gesteld. De Commissie heeft deze aanvullingen bij 
de beoordeling van het MER betrokken. 
 
Dit advies bevat het oordeel van de Commissie over het MER inclusief deze 
aanvullingen. De aanvullingen hebben niet ter inzage gelegen. Insprekers zijn 
dus niet in de gelegenheid geweest kennis te nemen van de inhoud van de 
aanvullingen. De Commissie beveelt aan om deze notities bij de eerst volgende 
mogelijkheid openbaar te maken.  
 

2. OORDEEL OVER HET MER 

2.1 Algemeen 

De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER te-
zamen met de aanvullingen daarop aanwezig is om het milieubelang een 
volwaardige plaats te kunnen geven in de besluitvorming. 
 
Aanvankelijk constateerde de Commissie in het MER een drietal essentiële 
tekortkomingen. Deze hadden betrekking op: 
 de uitwerking van het Meest Milieuvriendelijke Alternatief (MMA) 
 de beschrijving en vergelijking van de alternatieven;  
 de luchtkwaliteit. 
Bovenstaande punten zijn in de aanvullingen behandeld. Daarnaast signa-
leerde de Commissie een aantal niet essentiële tekortkomingen c.q. onduide-
lijkheden op het gebied van: 
 de beschrijving van flora en fauna; 
 geluid; 
 de emissies naar de bodem. 
De Commissie behandelt per onderwerp de essentiële informatie in paragraaf 
2.2. van dit advies en de niet essentiële informatie in hoofdstuk 3 van dit ad-
vies.  
 

2.2 Toelichting op het oordeel 

2.2.1 MMA 

MER 
De vaststelling van het MMA in par. 6.2 liet naar mening van de Commissie 
aan transparantie te wensen over, door het opknippen van het MMA in twee 
stukken, voor het houderijsysteem en voor mest. Ook de opbouw van para-
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graaf 6.1 tot en met 6.3 was onvoldoende helder, waardoor onduidelijk bleef 
hoe het MMA precies was opgebouwd. Bovendien constateerde de Commissie 
dat bij de vergelijking van de alternatieven alleen gekeken was naar geur en 
ammoniak: dit moet naar mening van de Commissie breder genomen worden. 
 
Aanvulling  
De Commissie constateert dat de beschrijving van het MMA sterk is verduide-
lijkt in de aanvulling op het MER. Hieruit blijkt dat het MMA is opgebouwd 
uit de chemische luchtwasser in combinatie met het afvoeren van mest van 
het bedrijf binnen veertien dagen. Bovendien blijkt uit de aanvulling dat ver-
der is gekeken naar milieueffecten dan alleen geur en ammoniak. Ook de ef-
fecten op het gebied van stof, geluid en energieverbruik zijn meegenomen in 
het beoordelen van het MMA. 
 
 

2.2.2 Beschrijving alternatieven 

MER 
In hoofdstuk 6 zijn de alternatieven en het MMA besproken. De Commissie 
achtte de beschrijving van de verschillende huisvestingssystemen te beknopt 
om de consequenties voor de bedrijfsvoering goed in te kunnen schatten. 
Daarbij werden niet bij alle systemen dezelfde criteria of aspecten beschouwd, 
waardoor de alternatieven voor de lezer moeilijk te vergelijken waren. Tenslot-
te was de afweging van de initiatiefnemer om tot een keuze tussen de alterna-
tieven te komen naar mening van de Commissie te summier aangegeven.  
 
Aanvulling 
De beschrijving van de alternatieven is met de aanvulling veel overzichtelijker 
geworden. De verschillende alternatieven zijn op dezelfde wijze behandeld en 
uitgebreider beschreven, waarmee de milieueffecten vergelijkbaar zijn gewor-
den, en de afweging van de initiatiefnemer om tot een keuze te komen goed te 
volgen wordt. De bijgevoegde tabellen zijn hierbij zeer behulpzaam. Uit de nu 
verstrekte informatie blijkt dat met het MMA door toepassing van een chemi-
sche luchtwasser en het afvoeren van mest binnen 14 dagen met name op 
ammoniakemissie, geur en stof milieuwinst gerealiseerd kan worden.  
Naar mening van de Commissie werkt ook de overzichtstabel in par. 6.3 ver-
helderend. De Commissie miste echter de cijfers van de vergunde en werkelij-
ke situatie in deze tabel. Dit had een vergelijking van de milieueffecten van de 
verschillende alternatieven ten opzichte van de huidige milieubelasting in één 
oogopslag mogelijk kunnen maken. 
 
 

2.2.3 Luchtkwaliteit 

MER 
Voor de fijn stofemissies werd in het MER geen milieu-informatie gegeven met 
uitzondering van de heersende achtergronddepositie. Dit was naar de mening 
van de Commissie onvoldoende informatie om te kunnen beoordelen of aan de 
eisen van het Besluit luchtkwaliteit 2005 kan worden voldaan.  
 
Aanvulling 
De aanvulling op het MER geeft een concrete onderbouwing van de conclusie 
dat het voornemen past binnen de normen van Besluit luchtkwaliteit 2005. 
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3. OVERIGE OPMERKINGEN OVER HET MER 
Aanwezigheid van flora en fauna 
MER 
De Commissie constateerde dat het MER bij de beschrijving van flora en fau-
na in paragraaf 5.9 onduidelijk en onvolledig was, waardoor voor de lezer niet 
geheel duidelijk werd welke soorten geïnventariseerd zijn, en welke daarvan 
op de kavel zelf voorkomen.  
 
Aanvulling 
In de aanvulling is hier niet op in gegaan. 
■ De Commissie adviseert het Bevoegd gezag om bij de aanvraag van de ontheffing 
in het kader van de Flora- en faunawet de juiste en volledige inventarisatiegegevens 
te betrekken. 
 
 
Geluid 
MER 
In het akoestisch onderzoek bij het MER werd ingegaan op de incidentele ge-
luidsbronnen. Hoewel in paragraaf 3.2 het laden van hennen en het uitmes-
ten en laden van de mest uit de stallen als incidentele bronnen werden ge-
noemd, ontbraken deze in paragraaf 4.2.1., waardoor niet inzichtelijk was hoe 
ze in de berekeningen waren meegenomen. Ook werd voor wat betreft de inci-
dentele bedrijfssituatie niet ingegaan op de LAmax. Tijdens het laden van de 
hennen en het afvoeren van de mest (incidentele activiteiten) zal LAmax echter 
wel aan de orde zijn.  
 
Aanvulling 
De Commissie constateert dat in de aanvulling op het MER beide aspecten 
goed zijn uitgewerkt. Hieruit blijkt dat de geluidsproductie binnen de richt-
waarden blijft. 
 
 
Emissies naar de bodem 
MER 
In paragraaf 5.10 van het MER werd gesteld dat het grondwater zowel boven- 
als benedenstrooms verontreinigd is met zware metalen, maar dat dit geen 
aanleiding is voor nader onderzoek en geen belemmering voor de voorgeno-
men uitbreiding. Op basis van de gegeven informatie kon de Commissie deze 
stelling niet beoordelen. Als er hier geen sprake is van hoge achtergrondcon-
centraties, zou dit naar mening van de Commissie zelfs kunnen betekenen 
dat hier niet gebouwd mag worden. 
 
Aanvulling 
In de aanvulling op het MER is geen aandacht geschonken aan dit punt. 
■ De Commissie adviseert bevoegd gezag om bij de verdere besluitvorming de con-

sequenties van het vervuilde grondwater te onderbouwen, bijvoorbeeld met gege-
vens over de voorkomende achtergrondconcentraties.  
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BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 2 augustus 2006 waarin  
de Commissie in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen 



 

 

BIJLAGE 2 

Kennisgeving van de startnotitie 
in Weekblad voor Nederweert  d.d. 8 juni 2006 



 

 

BIJLAGE 3 

Projectgegevens 

Initiatiefnemer: Maatschap Vrenken-Lormans 
 
Bevoegd gezag: het college van B&W van Gemeente Nederweert 
 
Besluit: uitbreidings- en veranderingsvergunning op grond van de Wet mi-
lieubeheer 
 
Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: C14 
 
Activiteit: wijziging en uitbreiding van de inrichting van vleeskuikenhouder-
dieren/scharrelkippen naar scharrelkippen 
 
Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotitie: 29 september 2005 
richtlijnenadvies uitgebracht: 9 november 2005 
richtlijnen vastgesteld: 7 december 2005 
kennisgeving MER: 8 juni 2006 
toetsingsadvies uitgebracht: 31 oktober 2006 
 
Bijzonderheden: De eigenaar van Pluimveehouderijbedrijf Vrenken-Lormans 
te Heythuysen wil het huidige bedrijf, een legkippenbe drijf met vleeskuiken-
ouderdieren en scharrelkippen, ombouwen naar een scharre lkippenbedrijf. 
Hierbij zullen twee stallen gebouwd worden voor de huisvesting van in totaal 
117.000 scharrelkippen, met daarbij een opslag van mest na droging in een 
nadroogsysteem. Voor het initiatief is een vergunning in het kader van de Wet 
milieubeheer (Wm) vereist. Het Milieueffectrapport (MER) is opgesteld ter on-
dersteuning van de besluitvorming hierover. 
 
In het gepubliceerde MER constateerde de Commissie de volgende essentiële 
tekortkomingen: 
 de uitwerking van het Meest Milieuvriendelijke Alternatief (MMA) 
 de beschrijving en vergelijking van de alternatieven;  
 de luchtkwaliteit. 
Daarnaast signaleerde de Commissie een aantal niet essentiële tekortkomin-
gen c.q. ondui delijkheden op het gebied van: 
 de beschrijving van flora en fauna; 
 geluid; 
 de emissies naar de bodem. 
Er is door de initiatiefnemer een aanvulling op het MER gemaakt. Met deze 
aanvulling op het MER heeft de Commissie een positief toetsingsadvies afge-
geven (2006). De belangrijkste aanbeveling uit het toetsingsadvies is om bij de 
verdere besluitvorming de consequenties van het vervuilde grondwater te on-
derbouwen. 
 
Samenstelling van de werkgroep: 
ing. H.H. Ellen 
ir. N.G. Ketting (voorzitter) 
ing. M. Pijnenburg 
 
Secretaris van de werkgroep: Drs. C.A. Balduk 
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