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1. Oordeel over het MER en de aanvulling daarop 
Mts. Van der Cruijsen te Sambeek wil haar vestiging aan de Radioweg 11 te Sambeek uitbrei-
den van 38.400 naar 76.800 legkippen. Daartoe zullen de bestaande stallen worden heringe-
richt. Bij het bevoegd gezag, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Boxmeer wordt hiervoor een omgevingsvergunning op grond van de Wabo aangevraagd1.  
Voor de besluitvorming over de aanvraag van deze vergunning wordt de procedure van  
milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen. 
 
Tijdens de toetsing heeft een gesprek plaats gevonden tussen de Commissie2, het bevoegd 
gezag en de initiatiefnemer. Daar heeft de Commissie kenbaar gemaakt dat het MER naar 
haar oordeel op een aantal onderdelen onvolledig is.   
 
Naar aanleiding hiervan heeft de initiatiefnemer nadere informatie3 aangeleverd over 
• de ammoniakemissies van de paarden en pony’s; 
• de effecten op Natura 2000-gebieden. 

 
De Commissie is van mening dat in het MER en de aanvulling tezamen de essentiële informa-
tie aanwezig is. Het MER is prettig leesbaar en duidelijk, voorzien van een goede, zelfstandig 
leesbare samenvatting. Uit het MER en de aanvulling blijkt dat de uitbreiding een hogere geu-
remissie geeft maar dat deze binnen de geldende normen blijft. Tevens is er een geringe 
toename van stikstofdepositie op het natuurgebied “Oeffelter Meent”. 
 
De aanvulling heeft niet ter visie gelegen. Daarom heeft de Commissie geen zienswijzen over 
de aanvulling in haar advies mee kunnen nemen. De Commissie adviseert de aanvulling zo 
spoedig mogelijk openbaar te maken. 
 
In hoofdstuk 2 geeft de Commissie een beschrijving van en toelichting op de hierboven ge-
noemde aandachtspunten. 
 
 
 

                                                           

1     De m.e.r.-procedure is gestart met het oog op een vergunningaanvraag op grond van de Wet milieubeheer. Vanaf 1 
oktober 2010 is de Wabo in werking zodat thans een omgevingsvergunning nodig is. Materieel maakt dit voor 
onderhavig MER niets uit. 

2  Voor de samenstelling van de werkgroep van de Commissie m.e.r., haar werkwijze en verdere projectgegevens, zie 
bijlage 1 bij dit advies. Projectgegevens en bijbehorende stukken, voor zover digitaal beschikbaar, zijn ook te vinden via 
commissiemer.nl onder ‘Adviezen Commissie’. 

3  Zie voor data en termijnen bijlage 1. 
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2. Toelichting op het oordeel 

2.1 Ammoniakemissie paarden en pony’s  
Het MER 
Volgens de bij het MER behorende milieutekening worden er op het bedrijf ook paarden en 
pony’s gehouden. In het MER worden deze niet genoemd en uit de berekeningen voor de 
NH3-emissies is niet te herleiden of daarin de emissies van de paarden en pony’s zijn mee-
genomen. Dit geldt zowel bij de referentiesituatie als bij de uitgewerkte alternatieven. Door-
dat niet duidelijk is of genoemde emissies meeberekend zijn is ook niet inzichtelijk of de 
berekende deposities van stikstof correct zijn. 
 
Aanvulling op het MER 
Uit de aanvulling op het MER blijkt dat er binnen de inrichting geen paarden en pony’s wor-
den gehouden. De milieutekening, behorende bij het MER, is hierop ook aangepast. Hiermee 
is duidelijk dat de berekende emissies en depositie van stikstof uitsluitend betrekking heb-
ben op het pluimvee.  

2.2 Natura 2000-gebieden 
Het MER 
Uit het MER blijkt dat er voor het Natura 2000-gebied ‘Oeffelter Meent’ bij uitvoering van het 
voorkeursalternatief een depositie toename is van 0,01 mol NH3/ha. In het MER wordt hieraan 
de conclusie verbonden dat er geen significant negatieve gevolgen zullen optreden door deze 
verhoging4. Een onderbouwing van deze conclusie wordt niet gegeven. Tevens zijn in het 
MER de achtergronddeposities, de instandhoudingsdoelstellingen en kritische depositiewaar-
den van de kwetsbare gebieden niet opgenomen.  
 
Aanvulling op het MER 
In de aanvulling op het MER zijn van de kwetsbare gebieden binnen de invloedssfeer van het 
voornemen instandhoudingdoelstellingen, achtergronddeposities en kritische depositiewaar-
den gegeven. Daardoor is de beoordeling van de effecten op de kwetsbare gebieden navolg-
baar. Het MER en de aanvulling daarop maken duidelijk dat er sprake is van een geringe toe-
name van de stikstofdepositie in een al overbelaste situatie op het Natura 2000-gebied “Oef-
felter Meent”. De mogelijke gevolgen van de geringe toename in de bovengenoemde deposi-
tie zijn een aandachtspunt in de beoordeling van het voornemen in het kader van de Nb-wet. 
 
 
 
 
 

                                                           

4  Ook een kleine toename van stikstof-depositie kan mogelijk leiden tot gevolgen voor kwetsbare natuur. 



 

 

BIJLAGE 1: Projectgegevens toetsing MER 

Initiatiefnemer: Maatschap Van der Cruijsen 
 
Bevoegd gezag: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxmeer 
 
Besluit: omgevingsvergunning in het kader van de Wabo 
 
Categorie Besluit m.e.r.: C14.0 
 
Activiteit: uitbreiden van een inrichting voor het fokken of houden van pluimvee 
 
Procedurele gegevens: 
aankondiging start procedure in Het Boxmeers weekblad van: 1 augustus 2007 
ter inzage legging informatie over het voornemen: 2 augustus tot en met 12 september 2007 
adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.: 23 juli 2007 
advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht: 5 oktober 2007 
inhoudseisen vastgesteld: 30 oktober 2007 
kennisgeving MER in Het Boxmeers weekblad van: 15 september 2010 
ter inzage legging MER: 16 september tot en met 27 oktober 2010 
aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.: 14 september 2010 
toetsingsadvies uitgebracht: 3 januari 2011 
 
Samenstelling van de werkgroep: 
Per project stelt de Commissie een werkgroep samen bestaande uit enkele deskundigen, een 
voorzitter en een werkgroepsecretaris. De werkgroepsamenstelling bij het onderhavige pro-
ject is als volgt: 
 
ing. G.J.H. Elbertsen (secretaris) 
ing. H.H. Ellen 
ing. H.J.M. Hendriks 
ir. N.G. Ketting (voorzitter) 
 
Werkwijze Commissie bij toetsing: 
Tijdens de toetsing gaat de Commissie na of het MER voldoende juiste informatie bevat om 
het milieubelang volwaardig mee te kunnen wegen in de besluitvorming. De Commissie gaat 
bij het toetsen uit van de wettelijke eisen voor de inhoud van een MER, zoals aangegeven in 
artikel 7.7 dan wel 7.23 van de Wet milieubeheer en de eventuele documenten over de reik-
wijdte en het detailniveau van het MER. Indien informatie ontbreekt, onvolledig of onjuist is, 
beoordeelt de Commissie of zij dit een essentiële tekortkoming vindt. Daarvan is sprake, als 
aanvullende informatie in de ogen van de Commissie kan leiden tot andere afwegingen. In die 
gevallen adviseert de Commissie de ontbrekende informatie alsnog beschikbaar te stellen, 
alvorens het besluit wordt genomen. Opmerkingen over niet-essentiële tekortkomingen in 
het MER worden in het toetsingsadvies opgenomen, voor zover ze kunnen worden verwerkt 
tot duidelijke aanbevelingen voor het bevoegde gezag. De Commissie richt zich in het advies 



 

 

dus op hoofdzaken die van belang zijn voor de besluitvorming en gaat niet in op onjuisthe-
den of onvolkomenheden van ondergeschikt belang. 
Zie voor meer informatie over de werkwijze van de Commissie www.commissiemer.nl op de 
pagina Commissie m.e.r. 
 
De Commissie heeft kennis genomen van de zienswijzen en adviezen, die zij van het bevoegd 
gezag heeft ontvangen. Dit advies verwijst naar een reactie als die nieuwe inzichten naar 
voren brengt over specifieke lokale milieuomstandigheden of te onderzoeken alternatieven. 
Een overzicht van de zienswijzen en adviezen is opgenomen in bijlage 2. 



 

 

BIJLAGE 2: Lijst van zienswijzen en adviezen 

1. Driessen advocatuur namens dhr. M.H.M. Van der Hagen, Sambeek 
2. GGD’en Brabant/ZeelandBureau/ Bureau GMV, ‘s-Hertogenbosch 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de 
aanvulling daarop Uitbreiding pluimveehouderij Mts. Van 
der Cruijsen te Sambeek 
Mts. Van der Cruijsen te Sambeek wil haar vestiging aan de Radioweg 11 te Sambeek 
uitbreiden van 38.400 naar 76.800 legkippen. Daartoe zullen de bestaande stallen worden 
heringericht. Bij het bevoegd gezag, het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Boxmeer wordt hiervoor een omgevingsvergunning op grond van de Wabo 
aangevraagd.  Voor de besluitvorming over de aanvraag van deze vergunning wordt de 
procedure van milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen. 

ISBN: 978-90-421-3169-9 
 

 


	BIJLAGE 1: Projectgegevens toetsing MER
	Initiatiefnemer: Maatschap Van der Cruijsen
	Bevoegd gezag: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxmeer
	Besluit: omgevingsvergunning in het kader van de Wabo
	Categorie Besluit m.e.r.: C14.0
	Activiteit: uitbreiden van een inrichting voor het fokken of houden van pluimvee
	Procedurele gegevens:
	BIJLAGE 2: Lijst van zienswijzen en adviezen
	titel
	overvoor
	soort
	datum
	projectnummer
	volgnummer
	soort2
	blad2
	titel2
	overvoor2
	isbn13

