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Onderwerp Doorkiesnummer Utrecht, 
Advies voor richtlijnen voor het MER 
Pluimveehouderij J.L.P. Claessens te 
Heide, gemeente Venray 

(030) 234 76 66 31 maart 2006 

Geacht College, 
 
Met bovengenoemde brief1 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 de Pluimveehouderij J.L.P. Claessens te 
Heide (Venray). Overeenkomstig artikel 7.14 van de Wet milieubeheer (Wm) bied ik u 
hierbij het advies van de Commissie aan. 
 
De heer J.L.P. Claessens heeft het voornemen om zijn pluimveebedrijf om te bouwen van 
een kalkoenenhouderij met 13.000 kalkoenen naar een bedrijf met 101.500 scharrel-
hennen. Voor het houden van de scharrelhennen worden de bestaande stallen vervan-
gen door nieuwbouw. Eén bestaande kalkoenstal wordt omgebouwd tot opslagloods. Een 
andere bestaande opslagloods wordt ingericht als mestopslag. 
 
Voor het voornemen is een vergunning op grond van de Wet milieubeheer noodzakelijk. 
Het College van B&W van de gemeente Venray is het bevoegde gezag voor deze vergun-
ning. Ten behoeve van het besluit over de vergunningverlening wordt een milieueffect-
rapport (MER) opgesteld. De milieueffectrapportage (m.e.r.)-procedure ging van start met 
de kennisgeving van de startnotitie door Burgemeester en Wethouders2. Er zijn via de 
gemeente geen inspraakreacties en adviezen ontvangen. De Commissie heeft op 28 
maart 2006 de locatie bezocht. 
 
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 informatie het MER moet 
bieden om het milieubelang volwaardig in de besluitvorming mee te wegen. De Commis-
sie bouwt in haar advies voort op de startnotitie. Dat wil zeggen dat dit advies in combi-
natie met de startnotitie moet worden gelezen.  
                                                 

1  Zie bijlage 1. 
2  Zie bijlage 2. 
3  Zie bijlage 3 voor de samenstelling van de werkgroep. 
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Hoofdpunten 
De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie voor het MER. 
Dat wil zeggen dat het MER onvoldoende basis biedt voor het meewegen van het milieu-
belang in de besluitvorming, als de volgende informatie ontbreekt: 
 de toekomstige emissie van ammoniak van het gehele bedrijf en de depositie van 

ammoniak in de nabijgelegen verzuring gevoelige gebieden in relatie tot de achter-
gronddepositie van ammoniak en de kritische depositiewaarde van de natuur in die 
gebieden; 

 een kwantitatieve omschrijving van geurhinder vanuit de stallen in termen van 
mestvarkeneenheden (mve) en de afstandsgrafiek volgens de voor de veehouderij ge-
bruikelijke systematiek; 

 een kwantitatieve omschrijving van de huidige cumulatieve geurhinder;  
 beschrijf de verandering in stofemissie, toets, voor zover mogelijk, de concentratie 

aan de normen en beschrijf de maatregelen die mogelijk zijn om de stofemissies te 
reduceren. 

 een meest milieuvriendelijk alternatief waarin het voornemen gerealiseerd kan wor-
den met de minst negatieve milieueffecten;  

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

 
 
Voorgenomen activiteit 
De voorgenomen activiteit moet in het MER worden beschreven voor zover deze gevolgen 
heeft voor het milieu. Een situatieschets met bebouwing en kaartmateriaal met de eco-
logisch gevoelige gebieden en/of beschermde gebieden moet onderdeel uitmaken van de 
beschrijving. 
 
 
Meest milieuvriendelijk alternatief (MMA) 
De Commissie is van mening dat in het MMA in ieder geval de volgende mogelijkheden 
onderzocht moeten worden:  
 toepassing van een luchtwasser waarin zowel ammoniak als geur met een hoog ren-

dement kan worden verwijderd; 
 zodanige plaatsing van emissiepunten dat de geurhinder voor omwonenden zo laag 

mogelijk is; 
 directe mestafvoer vanuit de stallen. 
 
 
Gevolgen voor het milieu 
Het MER moet zich toespitsen op de milieugevolgen van geur- en ammoniakemissie. 
Daarnaast zullen ook de geluidemissies en het energieverbruik aan de orde moeten ko-
men. Voor de overige aspecten volstaat een globalere beschrijving. Aanvullend op de 
startnotitie heeft de Commissie nog de volgende opmerkingen. 
 
 
Ammoniak 
In het MER zal, door middel van duidelijke kaarten, aangegeven moeten worden waar de 
voor verzuring gevoelige gebieden liggen, wat de afstand tot het be drijf is en of hier 
sprake zal zijn van nadelige gevolgen van het voornemen.  
Beschrijf in het MER voor de referentiesituatie (huidige vergunde situatie), het voorkeur-
salternatief en het MMA: 
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 de achtergronddepositie voor verzuring gevoelige gebieden;  
 de kritische depositiewaarden voor de beoogde natuurdoeltypen op de natuurgebie-

den; 
 en de depositie van ammoniak door de alternatieven op de voor verzuring gevoelige 

gebieden. 
 de huidige en toekomstige emissie van ammoniak van het bedrijf; 
 
Geur 
In de Startnotitie is een berekening weergegeven over stankemissie (in mve) in relatie tot 
objecten in de nabijheid van het initiatief. Ten opzichte van de werkelijke afstanden zijn 
de berekende minimale afstanden ten aanzien van de individuele geurhinder weergege-
ven. Hanteer ook in het MER deze vergelijking op individueel niveau. 
 
Cumulatie geurhinder 
Omdat de jurisprudentie over de omgevingstoets voor cumulatie van stankhinder zich 
nog moet ontwikkelen in het kader van de IPPC-richtlijn, raadt de Commissie aan om 
voor de referentiesituatie (huidige vergunde situatie), het voorkeursalternatief en het 
MMA twee cumulatieberekeningen uit te voeren volgens het rapport nr. 46 uit de publi-
catiereeks Lucht met:  
 de geuromrekenfactoren en omgevingscategorieën die golden ten tijde van de richtlijn 

Veehouderij en Stankhinder; 
 de huidige geuromrekenfactoren van de Regeling stank en veehouderij. 
 
Stof 
Beschrijf de effecten van de voorgenomen activiteit op de concentratie fijn stof (PM10) in 
de omgeving. Omdat goe de emissiecijfers in Nederland niet beschikbaar zijn, adviseert 
de Commissie de verandering van de concentratie fijn stof kwalitatief aan te geven. Be-
schrijf daarbij wel de mogelijke maatregelen om de concentratie terug te dringen. 
 
Vergelijking van alternatieven 
De milieueffecten van de voorgenomen activiteit en het mma (en eventuele andere alter-
natieven) moeten onderling én met de referentie worden vergeleken. Doel van de verge-
lijking is inzicht te geven in de mate waarin, dan wel de essentiële punten waarop, de 
positieve en negatieve effecten van de voorgenomen activiteit en de alternatieven ver-
schillen. Vergelijking moet bij voorkeur op grond van kwantitatieve informatie plaatsvin-
den. Bij de vergelijking moeten de grens- en streefwaarden van het milieubeleid worden 
betrokken. 
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Overige hoofdstukken van het MER 
Voor de onderdelen “leemten in milieu-informatie” en “samenvatting van het MER” heeft 
de Commissie geen aanbevelingen naast de wettelijke voorschriften. 
 
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. 
Uitbreiding Pluimveehouderij  
J.L.P. Claessens te Heide, gemeente Venray 
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BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 25 januari 2006 waarin de Commissie 
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen 

 

 



 

 



 

 

BIJLAGE 2 

Kennisgeving van de startnotitie 
in Peel en Maas d.d. 26 januari 2006 



 

 

BIJLAGE 3 

Projectgegevens 

Initiatiefnemer: J.L.P. Claessens 
 
Bevoegd gezag: Gemeente Venray 
 
Besluit: Vergunningverlening ingevolge de Wet milieubeheer 
 
Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: 14.0 
 
Activiteit: ombouwing van pluimveehouderij naar een kalkoenhouderij 
 
Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotitie: 26 januari 2006 
richtlijnenadvies uitgebracht: 31 maart 2006 
 
Bijzonderheden: de heer Claessens heeft het voornemen om zijn pluimvee-
bedrijf om te bouwen van een kalkoenenhouderij met 13.000 kalkoenen naar 
een bedrijf met 101.500 scharrelhennen. Voor het houden van de scharrel-
hennen worden de bestaande stallen vervangen door nieuwbouw. Eén be-
staande kalkoenstal wordt omgebouwd tot opslagloods. Een andere bestaande 
opslagloods wordt ingericht als mestopslag. Voor het voornemen is een ver-
gunning op grond van de Wet milieubeheer noodzakelijk. Het College van 
B&W van de gemeente Venray is het bevoegde gezag voor deze vergunning. 
Ten behoeve van het besluit over de vergunningverlening wordt een milieuef-
fectrapport (MER) opgesteld. 
 
Samenstelling van de werkgroep: 
ing. H.H. Ellen 
ir. N.G. Ketting (voorzitter) 
C. Spapens 
 
Secretaris van de werkgroep: 
ing. J. Stroobach 
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