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1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER)  

De heer Rijkers heeft het voornemen een vleeskuikenhouderij op te richten aan de Schaikse-

dijk 12 te Riethoven, gemeente Bergeijk. Aanleiding voor dit initiatief is de noodzaak tot ver-

plaatsing van zijn huidige bedrijf aan de Gageloordsedijk 15 te Veldhoven, in verband met de 

aanleg van de provinciale weg N69. Om de gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken, 

wordt een bestemmingsplan voorbereid en een omgevingsvergunning voor de pluimveehou-

derij aangevraagd. Ten behoeve van zowel het bestemmingsplan als de omgevingsvergun-

ning wordt een milieueffectrapportage opgesteld. De gemeente Bergeijk heeft de Commissie 

voor de milieueffectrapportage (hierna ‘de Commissie’)1 verzocht het MER te toetsen. In dit 

advies spreekt de Commissie zich uit over de juistheid en de volledigheid van het MER. 

 

Op de locatie aan de Schaiksedijk is momenteel een rundveehouderij gevestigd. Voor vesti-

ging van de vleeskuikenhouderij wordt alle bebouwing gesloopt en worden er 4 stallen, één 

loods en een woonhuis gerealiseerd. In het MER zijn twee alternatieven uitgewerkt. In het 

eerste alternatief worden er in het bedrijf 138.720 vleeskuikens gehouden in de 4 stallen (per 

stal 34.680 kuikens). Het andere alternatief dat doorgerekend is, omvat het houden van 

vleeskuikens volgens het BeterLeven-concept (1-ster) in dezelfde stallen. Dit betekent dat er 

minder dieren worden gehouden en de dieren beschikken over een overdekte buitenuitloop. 

In dit alternatief zullen 85.000 vleeskuikens worden gehouden. Uit het MER blijkt dat de vee-

houder bij voorkeur dit tweede alternatief zou willen realiseren.  

 

Naast de vestiging van de veehouderij zal aan de rivier de Run ten noordwesten van het be-

drijf landbouwgrond worden omgezet ten behoeve van natuurontwikkeling. De heer Rijkers is 

initiatiefnemer voor de vestiging van de vleeskuikenhouderij; de gemeenteraad van Bergeijk 

is initiatiefnemer voor het deel van het bestemmingsplan dat betrekking heeft op de natuur-

ontwikkeling. 

  

De Commissie is van oordeel dat het MER en de aangeleverde nadere toelichting tezamen de 

essentiële informatie bevatten om een besluit te kunnen nemen over het plan en de vergun-

ning waarin het milieubelang volwaardig wordt meegewogen. 

 

Het MER geeft een voldoende duidelijk en compleet beeld van de milieueffecten van de voor-

genomen bedrijfsvoering van de vleeskuikenhouderij. Uit het MER blijkt dat er ten opzichte 

van de referentiesituatie sprake is van een afname van de stikstofdepositie op gevoelige na-

tuurgebieden en dat er voldoende tegemoet kan worden gekomen aan de gezondheidsaspec-

ten en de geurhinder in de omgeving2. Daarnaast blijkt uit het MER dat ook de effecten van 

de met het plan beoogde natuurontwikkeling en de bijdrage ervan aan wettelijk en beleids-

matig vastgestelde natuurdoelen voldoende in beeld zijn gebracht. 

                                                           

1  De samenstelling en werkwijze van de werkgroep van de Commissie m.e.r. en verdere projectgegevens staan in bijlage 

1 van dit advies. U vindt de projectstukken die bij het advies zijn gebruikt, via de link 3190 of door dit nummer op 

www.commissiemer.nl in te vullen in het zoekvak. 

2  In bijlage 21 van het MER wordt onder meer ingegaan op de meest recente informatie over de gezondheidsaspecten van 

intensieve veehouderij. 

http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/3190
http://www.commissiemer.nl/
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Het bevoegd gezag heeft tijdens de adviesperiode nog nadere informatie aangeleverd, waar-

onder een geurberekening met de meest recente emissiefactoren en een berekening van de 

stikstofemissie ten gevolge van de transportbewegingen. Uit deze nadere informatie blijkt dat 

de conclusies in het MER door deze aanvullende informatie niet wijzigen. De Commissie advi-

seert het bevoegd gezag om deze nadere informatie openbaar te maken. 

 

 

 

 

 



 

BIJLAGE 1: Projectgegevens toetsing MER 

Initiatiefnemer: Provinciale staten van Noord Brabant (bestemmingsplan) en C.W.H.M. Rijkers 

(omgevingsvergunning) 

 

Bevoegd gezag: De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Bergeijk 

 

Besluit: vaststellen van wijziging bestemmingsplan en van omgevingsvergunning  

 

Categorie Besluit m.e.r.: C.14 

 

Activiteit: oprichten van een vleeskuikenhouderij en natuurontwikkeling 

 

Bijzonderheden: in het kader van de aanleg van een rondweg wordt een vleeskuikenhouderij 

verplaatst en vindt natuurontwikkeling plaats 

 

Procedurele gegevens: 

Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.: 29 november 2016 

Toetsingsadvies uitgebracht: 22 februari 2017 

 

Samenstelling van de werkgroep: 

Per project stelt de Commissie een werkgroep samen bestaande uit enkele deskundigen, een 

voorzitter en een werkgroepsecretaris. Bij dit project bestaat de werkgroep uit: 

dhr. ir. J.J. Bakker 

dhr. ing. H.H. Ellen 

dhr. ing. J.H. Grit (secretaris) 

dhr. dr. C.A. Linse (voorzitter) 

 

Werkwijze Commissie bij toetsing: 

Tijdens de toetsing gaat de Commissie na of het MER voldoende juiste informatie bevat om 

het milieubelang volwaardig mee te kunnen wegen in het besluit. 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 van eventuele documenten over de reikwijdte en 

het detailniveau van het MER. Indien informatie ontbreekt, onvolledig of onjuist 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, vóór 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 aan-

bevelingen voor het bevoegde gezag. De Commissie richt zich in het advies dus op hoofdza-

ken die van belang zijn voor de besluitvorming en gaat niet in op onjuistheden of onvolko-

menheden van ondergeschikt belang. Zie voor meer informatie over de werkwijze van de 

Commissie: http://www.commissiemer.nl/advisering/watbiedtdecommissie  

 

  

http://www.commissiemer.nl/advisering/watbiedtdecommissie


 

Betrokken documenten:  

U vindt de projectstukken die bij het advies zijn gebruikt, door op www.commissiemer.nl pro-

jectnummer 3190 in te vullen in het zoekvak. 

 

De Commissie heeft via bevoegd gezag 34 zienswijzen of adviezen ontvangen. Deze zienswij-

zen en adviezen hebben betrekking op het voorontwerp-bestemmingsplan en op de notitie 

Reikwijdte en Detailniveau ten behoeve van het MER. De Commissie heeft deze zienswijzen en 

adviezen op verzoek van bevoegd gezag bij de advisering betrokken. Ze gaven geen aanlei-

ding tot het signaleren van lacunes in het MER. 

 

  

http://www.commissiemer.nl/
http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/3190


 

 

 

 


