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VERZON D EN - 8 FEB 20U7 

Afschrift beschikking tot vaststellen van de richtlijnen voor het MER 
Nieuw Gemengd 8edrijf te Horst aan de Maas. 

Hierbij doen wij u de door ons vastgestelde richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport voor het 
Nieuw Gemengd 8edrijf in Horst aan de Maas, toekomen. 

Het advies van de Commissie voor de milieu-effectrapportage is overgenomen in de door ons 
vastgestelde richtlijnen. 

Gedeputeerde Staten van Limburg 
namens dezen, 

Bezoekadres: 
Limburglaan 10 
NL-6229 GA Maastricht 

/ 

Postbus 5700 
NL-6202 MA Maastricht 
postbus@prvlimburg.nl 

Tel + 31 (0)43389 99 99 
Fax + 31 (0)43361 8099 
www.limburg.nl 

Bankrekening ING 
67.94.11.372 
Postbank nr. 1060741 



AFSCHRIFT 
VOOR 

Ons kenmerk 2006/46757 

provincie limburg 

Maastricht 8 februari 2007 

VERZONDEN - 8 FEB 2007 

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg 

Onderwerp 
Vaststellen van de richtlijnen voor het milieueffectrapport (MER) van Nieuw Gemengd Bedrijf te Horst aan 

de Maas 

Inleiding 
De ondernemingen Houbensteyn Holding BV te Ysselsteyn, Maatschap Vullings te Horst, Kuijpers Kip BV 

te Milheeze en Christiaens Group BV te Horst zijn voornemens om in de gemeente Horst aan de Maas 

een aantal bedrijven te ontwikkelingen onder de naam Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB). Het NGB zal 

bestaan uit: 

• De uitbreiding van een bestaand varkensbedrijf en de oprichting van een nieuw varkensbedrijf 

(inclusief voerinstallatie). Voor de beide bedrijven worden in totaliteit dierplaatsen gecreeerd voor 

2.312 guste- en dragende zeugen, 58 dekberen, 600 kraamzeugen, 9.720 gespeende biggen, 814 

opfokzeugen en 19.740 vleesvarkens; 

• De oprichting van een pluimveebedrijf (inclusief voerinstallatie, slachterij en broederij). Het 

pluimveebedrijf zal plaats bieden aan 1.200.000 vleeskuikens en 74.448 ouderdieren; 

• De oprichting van een mestverwerkingsinstallatie (zogenaamde Bio-energie-centrale) voor de be- en 

verwerking van dierlijke mest en co-substraten. 

Het bedrijf Houbensteyn Holding BV te Ysselsteyn heeft nu al een groot aantal varkensbedrijven en een 
operationele vergistinginstallatie in Ysselsteyn en Meterik. Maatschap Vullings heeft op dit moment een 
vleesvarkensbedrijf in Grubbenvorst en een zeugenbedrijf in Meterik. Binnen het NGB zal het bestaande 
varkensbedrijf van Maatschap Vullings worden uitgebreid en willen beide bedrijven samen binnen het 
NGB een groot varkensbedrijf oprichten met zowel zeugen, biggen alsook vleesvarkens. Het bedrijf 
Kuijpers Kip BV heeft op dit moment een 4-tal vleeskuikenbedrijven in de provincie Brabant. 
Deze bedrijven liggen in of nabij natuurgebieden en bieden geen ontwikkelingsruimte meer. 
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Men is voornemens om deze bedrijven te beeindigen en de bedrijfsactiviteiten te concentreren binnen het 
NG8 op te richten p!uimveebedrijf. 

Daarnaast willen de drie bedrijven in samenwerking met Christiaens Group BV binnen het NGB een 

mestverwerkinginstallatie oprichten voor de opwekking van duurzame energie en zullen de mineralen 

buiten de Nederlandse landbouw worden afgezet. Aan deze vergistinginstallatie wordt zowel toegevoegd 

de mest van de eigen veehouderijen als ook van buiten de inrichting afkomstige co-substraten die staan 

genoemd op de zogenaamde positieve lijst van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

(LNV). 

Voor de realisering van het initiatief zullen dierrechten elders worden aangekocht. De doelstellingen van 

het NGB zijn het vergroten van de economische potentie en het benutten van schaalvoordelen op 

economisch- en milieuvlak. 

De afzonderlijke bedrijven komen te liggen in een zogenaamd Landbouw ontwikkelingsgebied (LOG) dat 

als zodanig deel uitmaakt van het Reconstructieplan Noord- en Midden Limburg. Deze gebieden zijn door 

de provincie Limburg specifiek aangewezen als zijnde de kansrijke gebieden waar nieuwe 

landbouwbedrijven, waaronder veehouderijen, zich kunnen vestigen en verder ontwikkelen. Vervolgens 

zijn deze gebieden door de gemeenten nader in te vullen en te begrenzen in de bestemmingsplannen. 

Voor de nieuw op te richten bedrijven zijn vergunningen benodigd in het kader van de Wet milieubeheer 

(Wm) en mogelijk ook de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo). Ten behoeve van deze 

besluitvorming dient een Milieueffectrapportage (MER) te worden opgesteld, een zogenaamd besluit

MER. Het bevoegd gezag dient door het vaststellen van de richtlijnen aan te geven welke onderwerpen 

onderzocht dienen te worden in het MER. 

Procedure 

1. De startnotitie van NGB is ingekomen op 16 oktober 2006 en ingeschreven onder nummer 06/46757; 

2. De startnotitie heeft ter inzage gelegen van 26 oktober 2006 tot en met 6 december 2006; 

3. Op 8 november 2006 is een informatiebijeenkomst gehouden waarbij voor omwonenden en overige 

belanghebbenden een toelichting is gegeven op de startnotitie en het verdere verloop van de MER

en milieuvergunningprocedure. Tijdens deze informatiebijeenkomst zijn een 2-tal mondelinge 

zienswijzen ingediend; 

4. Middels onze brief van 18 oktober 2006 hebben wij de Commissie voor de milieueffectrapportage in 

de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over de richtlijnen inzake de inhoud van de MER; 

5. Naar aanleiding van de startnotitie zijn zienswijzen en adviezen ingekomen. Deze zienswijzen en 

adviezen zijn vervolgens toegestuurd naar de Commissie voor de milieueffectrapportage; 

6. Op 19 december 2006 heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage een locatiebezoek 

gebracht. Tijdens dit bezoek zijn de beoogde locaties bezocht en is verder gesproken over de 

startnotitie en de te onderzoeken onderwerpen in de MER. Bij dit locatiebezoek waren aanwezig de 

initiatiefnemers en diens advis8ufS en veriegenwoordigers van de gemeente Horst aan de Maas en 

de provincie Limburg; 

7. Op 11 januari 2007 heeft ter plaatse van de Commissie voor de milieueffectrapportage een 

eindgesprek plaatsgevonden over het concept eindadvies voor de richtlijnen. Bij dit eindgesprek 

waren aanwezig een vertegenwoordiger van de initiatiefnemers en diens adviseur en een 

vertegenwoordiger van de provincie Limburg; 
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8. Middels brief van 18 januari 2007 (kenmerk 1830-39/Balks), ingekomen 22 januari 2007, hebben wij 
van de Commissie milieueffectrapportage het richtlijnenadvies ontvangen. 

Vaststellen richtlljnen 
Hierbij stelt ons College de richtlijnen in het kader van de MER voor het Nieuw Gemengd BedriJf (NGB) te 
Horst aan de Maas vast, dit eveteenkomstig het richtlijnenadvies van de Cemmissie veer de 
milieu'effectrappertage van 18 januari 2007. 

Gedeputeerde Staten van Limburg 
namens dezen, 

-~.. W ,Va. _ 

... mw. jng. AJ.M.J. Courage-Gelisse.!}, ~ 
afdelingshoofd 
Vergunningen en Subsidies 
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