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Inleiding
Varkensbedrijf Ashorst B.V. is voornemens haar varkenshouderij aan Veld Oosten
rijk 50 in Horst aan te passen, en uit te breiden met drie nieuwe varkensstallen voor
het houden van 4586 vleesvarkens en 2640 biggen, en voorts met een mest
vergistingsinstallatie. Voordat een besluit genomen kan worden op de in te dienen
aanvraag om milieuvergunning voor het hele bedrijf (revisievergunning), dient
(krachtens het bepaalde in § 7.2 van de Wet milieubeheer) een milieu-effectrapport
te worden opgesteld waarin inzicht wordt gegeven in de effecten die de beoogde
ontwikkeling heeft op het milieu. Deze m.e.r.-procedure heeft als doel dat het milieu
een volwaardige plaats krijgt in de besluitvorming.

Initiatiefnemer Ashorst B.V., heeft een startnotitie opgesteld, die gaat vooraf aan het
eigenlijke milieu-effectrapport (MER). Een startnotitie is bedoeld om de
achtergronden en uitgangspunten van het op te stellen milieu-effectrapport op een
rij te zetten, de hUidige door een milieuvergunning gedekte situatie te beschrijven,
een beeld te geven van de voorgenomen activiteit, en van de te verwachten
milieugevolgen die daarbij horen.

Deze startnotitie is op 16 maart 2006, gelijktijdig met het concept voor een
vergunningsverzoek, bij de gemeente ingekomen. Uit die stukken blijkt dat ons
college het bevoegd gezag voor deze inrichting is.

Procedure
Op basis van deze startnotitie dienen door ons college richtlijnen te worden
vastgesteld voor de inhoud van het milieu-effectrapport. Daaraan voorafgaand
worden voor dat doel, de wettelijk aangewezen adviseurs, te weten de VROM
Inspectie Regio Zuid en de Dienst Regionale Zaken van het Ministerie van LNV,
beiden gevestigd te Eindhoven, alsmede de onafhankelijke, landelijke commissie,
de Commissie voor de milieueffectrapportage te Utrecht, in de gelegenheid gesteld
advies uit te brengen. De uitnodiging daarvoor is verzonden bij brief van 23 maart
2006.
Voorts is iedereen via een openbare kennisgeving van 24 maart 2006 in de
gelegenheid gesteld schriftelijk dan wei mondeling opmerkingen te maken of etom
zienswijze te geven over de startnotitie die kunnen bijdragen aan de uiteindelijke
inhoud van het milieu-effectrapport.
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Wetsbepaling
Op grond van artikel 7.15, eerste lid, Wet milieubeheer geeft het bevoegd gezag
uiterlijk dertien weken na de openbare kennisgeving van de startnotitie, richtlijnen
inzake de inhoud van het milieu-effectrapport.

Zienswijzen en adviezen
De VROM-Inspectie Regio Zuid en de Dienst Regionale Zaken hebben niet
gereageerd op de geboden gelegenheid om advies uit te brengen.

De startnotitie MER varkensbedrijf Ashorst heeft ter inzage gelegen van 28 maart
tot en met 8 mei 2006. Binnen de daarvoor gestelde tijd is, op 13 april 2006, een
schriftelijke zienswijze ingekomen van de heer G.M. Madou, Venrayseweg 140 in
Horst. Kopie van die inspraakreactie is ter informatie aan de genoemde adviseurs
toegezonden. Daarin geeft betrokkene aan om ter verbetering van milieu
omstandigheden aile stallen, ook de zeugenafdelingen, te voorzien van
luchtwasinstallaties om emissies van stank, stof en ammoniak te beperken.

Een werkgroep van de Commissie voor de milieu-effectrapportage heeft op 12 mei
2006 de inrichting bezocht. Ter plaatse heeft genoemde Commissie in een
constructief overleg met initiatiefnemer Ashorst BV. en onze vertegenwoordigers,
de plannen van initiatiefnemer, de startnotitie, en de in een MER op te nemen
informatie besproken.
Op basis van de voorliggende startnotitie en het besprokene tijdens het locatie
bezoek heeft de Commissie op 7 juni 2006 een advies op grond van artikel7.14
Wet milieubeheer voor het milieu-effectrapport aan ons college uitgebracht. Wij
hebben van het richtlijnadvies kennis genomen en nemen de daarin opgenomen
aanbevelingen onverkort over.

Beslissing
Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas,

gelet op de voorliggende startnotitie MER voor verandering van het varkensbedrijf
Veld Oostenrijk 50 in Horst;

gelet op de bepalingen van de Aigemene wet bestuursrecht en de Wet milieube
heer, en het Besluit milieueffectrapportage;

gelet op de hiervoor opgenomen overwegingen;

stellen het door de Commissie voor de milieueffectrapportage op 7 juni 2006
in rapportnummer 1735-36 opgestelde advies vast als de richtlijnen bedoeld
in artikel 7.15, eerste lid, Wet milieubeheer, voor de MER ten behoeve van
de besluilvorming met betrekking tot de aanvraag om milieuvergunning voor
de voorgenomen (in de MER-startnotitie beschreven) aanpassing en
uitbreiding van de varkenshouderij aan Veld Oostenrijk 50 in Horst.
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