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Noot voor de redactie 
Op de website vindt u het volledige advies. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Tom Ludwig, 030 – 234 76 10. 

Persbericht 

 
 
Uitbreiding pluimveehouderij Kelpen-Oler vraagt 
om meer onderbouwing milieueffecten 
 
Het milieueffectrapport voor de uitbreiding van een pluimveehouderij in Kelpen-

Oler is nog niet compleet. Er is bijvoorbeeld meer onderbouwing nodig van de 

keuze voor het stalsysteem. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrappor-

tage in haar advies over het rapport. De gemeente Leudal, waar Kelpen-Oler bij 

hoort, had de Commissie gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen. 

 

Maatschap Orbon-Winters heeft een pluimveehouderij voor scharrelvleeskuikens (Be-

ter Leven 1 ster). Het bedrijf wil vier van de vijf bestaande stallen vervangen door drie 

nieuwe stallen. De nieuwste stal die er nu al staat, blijft ook in gebruik. De initiatiefnemer 

wil stappen zetten in het verbeteren van het dierenwelzijn en de brandveiligheid, het 

beschermen van de volksgezondheid en het beperken van milieueffecten. Voordat de 

gemeente toestemming voor de uitbreiding geeft, zijn de milieueffecten onderzocht in 

een milieueffectrapport. 

 

Op een aantal aspecten vindt de Commissie het rapport nog niet compleet. Zo adviseert 

zij om de keuze voor het stalsysteem beter te onderbouwen. Hoe spelen de diverse 

milieueffecten daarin een rol? En wat zijn precies de ambities met het beschermen van 

de volksgezondheid? Ook is meer toelichting nodig op de afname van de geurbelasting 

voor omwonenden, die nu al te hoog is. 

 

De Commissie adviseert om het rapport eerst aan te vullen en daarna pas een besluit 

te nemen over de uitbreiding van de pluimveehouderij. 

 

 

----------------------------------------------------------- 

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 Leudal - besluit over 

het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3558
http://www.commissiemer.nl/

