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Persbericht 

 
Milieueffecten pluimveehouderij Riethoven 

goed beschreven 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de vleeskuikenhouderij 

aan de Schaiksedijk te Riethoven getoetst. Zij vindt dat het rapport de milieuef-

fecten goed beschrijft. 

 

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 gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergeijk – besluit over 

het project. Zie ook www.commissiemer.nl 

 

Het project 

De heer Rijkers wil zijn vleeskuikenhouderij verplaatsen naar Schaiksedijk 12 te Riet-

hoven, gemeente Bergeijk. Er zullen in het nieuwe bedrijf 85.000 vleeskuikens worden 

gehouden volgens het BeterLeven-concept, of 138.720 vleeskuikens op traditionele 

wijze. Tegelijk met de vestiging van het bedrijf vindt natuurontwikkeling plaats nabij het 

bedrijf. Voor de oprichting van het bedrijf en de natuurontwikkeling is een wijziging van 

het bestemmingsplan nodig. Bovendien is voor het bedrijf een omgevingsvergunning 

nodig. Voordat de gemeenteraad besluit over het bestemmingsplan en burgemeester 

en wethouders besluiten over de omgevingsvergunning worden de milieugevolgen on-

derzocht in een milieueffectrapport. 

 

De gemeente heeft de Commissie nu om advies gevraagd over het rapport. 

 

Het advies 

De Commissie is van mening dat het rapport een voldoende duidelijk en compleet beeld 

van de milieueffecten geeft. De effecten van bijvoorbeeld de ammoniakuitstoot uit de 

stallen, gezondheidsaspecten en de geurbelasting van de omgeving zijn goed in beeld 

gebracht.  

 

Het rapport biedt hierdoor een goede milieubasis waarmee de gemeente goed onder-

bouwde afwegingen kan maken over de omgevingsvergunning. 
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