
 

 

 

 

Gemeente Ede 

t.a.v. de heer H. Landeweerd 

Postbus 9022 

6710 HK Ede 

  

Behandeld door 

dr. J. Lembrechts 

doorkiesnummer 

(030) 234 76 22 

   

   

   

Datum: 9 maart 2017 

Onderwerp: Uitbreiding Melkgeitenhouderij Brinkhofweg 36 

te Lunteren, gemeente Ede   

 

 

 

 

Geacht College, 

 

U heeft de Commissie voor de m.e.r. op 17 januari 2017 verzocht om het milieueffectrapport 

te beoordelen dat is opgesteld voor de uitbreiding van de geitenhouderij gevestigd aan de 

Brinkhofweg 36 in Lunteren (hierna ‘het rapport’). De Commissie heeft op 6 februari de 

projectlocatie bezocht. Op grond van de bevindingen van dat bezoek is zij tot de conclusie 

gekomen dat een inhoudelijke reactie op het rapport geen toegevoegde waarde heeft voor de 

besluitvorming. Zij motiveert deze conclusie als volgt. 

 

Overzicht van de procedure tot op heden 

 Op 13 oktober 2015 is door de provincie Gelderland een vergunning verleend op grond van 

de Natuurbeschermingswet 1998 voor het oprichten van een geitenhouderij voor 3.800 

melkgeiten aan de Brinkhofweg 36. De vergunning is destijds verleend op basis van de 

emissierichten van de er gevestigde pluimveehouderij en rechten verworven van 

omliggende bedrijven. 

 Op 4 september 2015 heeft de heer C. de Jong, initiatiefnemer voor het project, een 

aanmeldnotitie milieueffectbeoordeling ingediend voor de omvorming van de 

pluimveehouderij naar een geitenhouderij voor 3.800 melkgeiten. 

 Op 1 maart 2016 heeft u in reactie op de aanmeldnotitie vastgesteld dat voor het 

omvormen van een pluimveehouderij naar een geitenhouderij met 3.800 melkgeiten een 

milieueffectrapport moest worden opgesteld. 

 Op 22 maart heeft de initiatiefnemer, in overleg met medewerkers van uw gemeente en de 

omgevingsdienst, de vergunningaanvraag gewijzigd en het aantal te vergunnen dieren 

teruggebracht tot 2.000 melkgeiten. 

  Op 30 maart 2016 heeft u, op grond van een vormvrije m.e.r.-beoordeling, een 

omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) verleend voor het bouwen van een 

geitenstal geschikt voor het huisvesten van 3.800 geiten, waarin maximaal 2.000 geiten 

mogen worden gehouden. 

 In de stal, die in het voorjaar van 2016 is opgeleverd, zijn vanaf mei 2016 de eerste dieren 

ondergebracht en op dit ogenblik gaat het om meer dan 1.500 dieren. 

  



 

 Op 28 juni 2016 heeft uw gemeente geadviseerd over het op te stellen rapport, mede op 

basis van een advies van de GGD Gelderland-Midden van 15 juni 2016. 

 Het definitieve rapport heeft 7 september 2016 als publicatiedatum. 

 In januari 2017 zijn de aanvraag en bijbehorende stukken ter inzage gelegd en aan de 

Commissie m.e.r. voor toetsing aangeboden. 

 

Rol van m.e.r. en van de Commissie m.e.r. 

De m.e.r.-procedure wordt doorlopen om de gevolgen in beeld te brengen van een plan of 

project met mogelijk aanzienlijke milieueffecten, vóórdat er een besluit over is genomen. Voor 

een zorgvuldige afweging bevat een dergelijk rapport onder meer een beschrijving van 

alternatieve oplossingen met bijbehorende milieueffecten en informatie over mogelijke 

knelpunten en de inpasbaarheid van de beschouwde alternatieven. De Commissie m.e.r. 

adviseert desgevraagd over de inhoud van een op te stellen rapport of over de volledigheid en 

juistheid van de verzamelde informatie. De procedure is bedoeld om te waarborgen dat het 

milieu een volwaardige rol kan spelen in de besluitvorming over plannen en projecten. 

 

Observaties bij de doorlopen procedure en de rol van m.e.r. 

De Commissie constateert dat bij het verlenen van de OBM een afweging van knelpunten en 

opties voor het realiseren van het voornemen heeft plaatsgevonden en dat op grond daarvan 

een keuze is gemaakt en vergunning is verleend voor het bouwen van een stal waarin het 

totaal beoogde aantal van 3.800 melkgeiten kan worden ondergebracht. Het is voor de 

Commissie onduidelijk op grond van welke argumenten is besloten om geen m.e.r.-procedure 

te doorlopen voor de bouw van de stal — zijnde het ogenblik waarop de maximale 

mogelijkheden van het voornemen zijn vastgelegd —, maar dat wel te doen voor het 

uitbreiden van het aantal dieren tot het maximaal te huisvesten aantal. 

 

De Commissie constateert dat in het rapport een deel van eerder gemaakte (milieu)afwegingen 

over de bouw van een geitenhouderij voor 3.800 melkgeiten zijn gereproduceerd. Het rapport 

kan daarmee worden beschouwd als de onderbouwing van een eerder genomen besluit. De 

m.e.r.-procedure kan dus niet meer de rol vervullen waarvoor ze is bedoeld, aangezien het 

voornemen al is goedgekeurd en gerealiseerd. Tot slot constateert de Commissie dat zij niet 

de taak heeft om vast te stellen of een voornemen conform de voorschriften tot stand is 

gekomen en of aanvullende voorschriften noodzakelijk zijn. 

 

Conclusie 

De Commissie is van oordeel dat een inhoudelijke reactie op het rapport geen toegevoegde 

waarde heeft voor de besluitvorming. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

drs. J.G.M. van Rhijn 

voorzitter  


