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1. Oordeel over het MER 
Maatschap Kersten heeft het voornemen een gesloten pluimveebedrijf te reali-
seren aan de Vredepeelweg 22 te Overloon, gemeente Boxmeer. In de nieuwe 
situatie zal het bedrijf bestaan uit vier stallen voor in totaal 304.512 leghen-
nen en 103.680 opfokhennen. Voor de realisatie van de pluimveehouderij 
wordt bij het bevoegd gezag, het college van burgemeester en wethouders van 
de gemeente Boxmeer, een vergunning in het kader van de Wet milieubeheer 
(Wm) aangevraagd. Voor de besluitvorming over de aanvraag van deze ver-
gunning wordt de procedure van milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen. 
 
Op 19 april 2010 heeft de Commissie1 een toetsingsadvies over het milieuef-
fectrapport (MER) en de aanvullingen op dit rapport uitgebracht. Hierin con-
cludeert zij dat alle essentiële informatie voor de besluitvorming aanwezig is. 
Op 18 juni 2010 heeft Maatschap Kersten een MER ingediend waarin een 
gewijzigd voornemen als voorkeursalternatief wordt beschreven. In dit alter-
natief wordt koloniehuisvesting met droogtunnels toegepast voor zowel de 
leghennen alsook de opfokhennen. Het bevoegd gezag heeft de Commissie op 
24 juni verzocht advies uit te brengen over dit document. 
 
De Commissie is van oordeel dat het MER de essentiële informatie bevat om 
een vergelijking van het nieuwe voorkeursalternatief (VKA2) en de andere al-
ternatieven mogelijk te maken. De vergelijkingstabel in de aanvulling geeft 
een duidelijk inzicht van de milieueffecten van het eerdere voorkeursalterna-
tief, het nieuwe voorkeursalternatief, de referentie en de andere alternatieven. 
 
Het MER heeft nog niet ter visie gelegen. Daarom heeft de Commissie geen 
zienswijzen in haar advies mee kunnen nemen.  
 
 
 

                                              

1  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’. 



 

 



 

 

BIJLAGE 1: Projectgegevens toetsing MER 

Initiatiefnemer: Maatschap Kersten 
 
Bevoegd gezag: College van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Boxmeer 
 
Besluit: vergunning op grond van de Wet milieubeheer 
 
Categorie Besluit m.e.r.: C14.0 
 
Activiteit: uitbreiding pluimveebedrijf 
 
Procedurele gegevens: 
aankondiging start procedure in het Boxmeers Weekbericht van 8 juli 2009   
ter inzage legging startnotitie: van 9 juli tot en met 19 augustus 2009 
adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.: 4 augustus 2009 
richtlijnenadvies uitgebracht: 4 september 2009 
richtlijnen vastgesteld: 29 september 2009 
kennisgeving MER in Het Boxmeers Weekblad van 2 december 2009 
ter inzage legging MER: 3 december 2009 tot en met 13 januari 2010 
aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.: 7 december 2009 
aanvulling MER: 23 maart 2010 
toetsingsadvies uitgebracht: 19 april 2010 
aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.: 29 juni 2010 
toetsingsadvies uitgebracht: 27 juli 2010 
 
Samenstelling van de werkgroep: 
Per project stelt de Commissie een werkgroep samen bestaande uit enkele 
deskundigen, een voorzitter en een werkgroepsecretaris. De werkgroepsamen-
stelling bij het onderhavige project is als volgt: 
ir. N.G. Ketting (voorzitter) 
ing. G.J.H. Elbertsen (secretaris) 
ing. H.J.M. Hendriks 
ing. I. Spapens-Reijnders 
 
Werkwijze Commissie bij toetsing: 
Tijdens de toetsing gaat de Commissie na of het MER voldoende juiste infor-
matie bevat om het milieubelang volwaardig mee te kunnen wegen in de be-
sluitvorming. 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 reikwijdte en 
het detailniveau van het MER. Indien informatie ontbreekt, onvolledig of on-
juist 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 besluit-
vorming en gaat niet in op onjuistheden of onvolkomenheden van onderge-
schikt belang. 
Zie voor meer informatie over de werkwijze van de Commissie 
www.commissiemer.nl op de pagina adviezen Commissie m.e.r. 
 
De Commissie heeft geen zienswijzen of adviezen via bevoegd gezag ontvan-
gen.  
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