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Persbericht  

Milieueffectrapport voor uitbreiding veehouderij Van  

Deuveren in Putten nog niet compleet 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de uitbreiding van vee-

houderij Van Deuveren in Putten beoordeeld. Zij adviseert het rapport aan te vul-

len met onder meer informatie over de verspreiding van geur, fijn stof en ammo-

niak. 

 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-

eueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De 

Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval 

de gemeente Putten - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het project 

Maatschap van Deuveren wil haar vleeskuiken- en vleeskalverhouderij aan de Beitel-

weg in Putten uitbreiden met twee nieuwe stallen waardoor er ruimte komt voor  in totaal 

245.000 vleeskuikens. Voor deze uitbreiding is een omgevingsvergunning met een af-

wijking van het bestemmingsplan aangevraagd. De milieugevolgen van de uitbreiding 

zijn in een milieueffectrapport onderzocht. De gemeente Putten heeft de Commissie 

gevraagd dit milieueffectrapport te toetsen. 

 

Het toetsingsadvies 

De Commissie vindt dat het milieueffectrapport nog niet compleet is. Het rapport is van 

november 2014, waardoor het deels gedateerd is. Uit het rapport wordt niet duidelijk of 

het initiatief past binnen het recent gewijzigde ruimtelijke beleid van de provincie Gel-

derland. En dat is nodig omdat het initiatief niet binnen het geldende bestemmingsplan 

van de gemeente Putten past.  

Ook zijn de uitgangspunten voor ventilatie van de stallen onduidelijk, waardoor mogelijk 

de berekeningen van de verspreiding van geur, fijn stof en ammoniak niet juist zijn.  

 

De Commissie adviseert de gemeente Putten het milieueffectrapport eerst aan te laten 

passen en daarna pas een besluit te nemen over de omgevingsvergunning.  
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