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Persbericht: Pluimveehouderij van Deurzen Groesbeek 

 
Milieueffectrapport nog niet compleet 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor een pluimveehouderij in 

Groesbeek beoordeeld. Zij adviseert het rapport op enkele punten aan te vullen. 

 

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 Groesbeek - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het project 

Van Deurzen Dairy B.V. wil op Dennenkamp 1b te Groesbeek een pluimveehouderij 

starten met tussen de 160.000 en 300.000 legkippen (exacte aantal nog onbekend). Op 

de locatie staan al lege stallen. Voor het bedrijf is een nieuwe omgevingsvergunning 

nodig. 

 

De gemeente Groesbeek heeft de Commissie eerst gevraagd het milieueffectrapport te 

toetsen. De gemeente neemt pas daarna een eventuele aanvraag voor een omgevings-

vergunning in procedure. 

 

Het advies 

De Commissie vindt het milieueffectrapport slecht leesbaar door de grote hoeveelheid 

ongestructureerde en verouderde informatie. Een heldere beschrijving van de voorge-

schiedenis ontbreekt. 

 

Het rapport geeft bovendien nog geen goed beeld van de negatieve gevolgen door 

luchtverontreiniging vanuit het bedrijf (uitstoot van ammoniak). Deze luchtverontreini-

ging heeft negatieve gevolgen voor omliggende natuurgebieden, zoals  De Bruuk en de 

Gelderse Poort. Het rapport gaat niet in op de maatregelen die het bedrijf neemt om 

deze gevolgen te voorkomen. 

 

De Commissie adviseert de ontbrekende informatie eerst in beeld te brengen voordat 

er een besluit wordt genomen over de omgevingsvergunning. De gemeente heeft aan-

gegeven het advies over te nemen en het milieueffectrapport aan te laten vullen. 
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