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Onderwerp

Advies inzake de reikwijdte en het detailniveau van een nog op te stellen
m ilieueffectra pport.

Voorstel

Het advies inzake de reikwijdte en het detailniveau van een nog op te stellen
milieueffectrapport van P.R. Schram en H.A. van der Pol voor het wijzigen van de
inrichting aan de Grotesteeg Ba, 6006 TE te Weert vast te stellen.

Inleiding

De heer P.R. Schram en mevrouw H.A. van der Pol hebben het voornemen de
pluimveehouderij aan de Grotesteeg 8a te wijzigen naar een geitenhouderij voor de opfok
van 930 geiten in twee stallen. Op 16 maa¡t 2018 is een aanmeldingsnotitie mededeling
vormvrije m.e.r.-beoordeling ontvangen. Op 11juni 2018 heeft de gemeente besloten dat,
voordat een omgevingsvergunning beperkte milieutoets kan worden ingediend, de
milieugevolgen eerst onderzocht moeten worden in een milieueffectrapport (MER).
Op 16 augustus 2018 is door middel van een Notitie Reikwijdte en detailniveau
Milieueffectrapportage (Notitie RDN), een mededeling MER ingekomen van P.R. Schram en
H.A. van der Pol voor het wijzigen van de inrichting aan de Grotesteeg Ba, 6006 TE te
Weert van een pluimveehouderij naar een opfokgeitenhouderij.

Beoogd effect/doel

Advies geven aan initiatiefnemer over het nog op te stellen milieueffectrapport (MER)

Argumenten

1.1 Het is een weftelijke verplichting.
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Gelet op artikel 7.24,|id 2 van de wet milieubeheer moet het college van B&W een advies
geven inzake de reikwijdte en het detailniveau ten behoeve van het nog door P.R. Schram
en H.A. van der Pol op te stellen MER.

1.2 Het GGD advies is betrokken bii het advies op de notitie RDN'

Op 5 september 2018 is de GGD om advies gevraagd naar aanleiding van de ingediende
Notitie RDN. Op 2 oktober 2018 heeft de GGD het gevraagde advies uitgebracht. Daarna is

op 2 november 2018 nog aan de GGD gevraagd of het uitgebrachte advies aangepast
moet worden naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek Veehouderij en

Gezondheid Omwonenden III (VGO3) dat op 22 oktober 2018 bekend is geworden. In VGO

3 is gebleken dat bij mensen die in de buurt van geitenhouderijen wonen, ook in de jaren

2014 tot en met 2016 vaker longontstekingen voorkomen. Op 5 november is door de GGD

aangegeven dat hun advies niet aangepast hoeft te worden naar aanleiding van VGO3. In
het advies op de notitie NRD is aangegeven dat op alle conclusies en aanbevelingen van

de GGD ingegaan dient te worden bij het opstellen van het MER. Het GGD advies is als

bijlage bijgevoegd.

1.3 Advies Commissie m.e.r. levert geen meerwaarde op.
Vanwege het feit dat het een beperkte m.e.r. procedure betreft is een advies van de

Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) niet verplicht. In verband
met de zorgvuldigheid is besloten om toch advies aan de Commissie m.e.r. te vragen voor
het aspect volksgezondheid. Op 9 oktober 2018 is aan de Commissie m.e.r. gevraagd om

een advies over de notitie RDN op te stellen voor het aspect volksgezondheid. Naar
aanleiding hiervan heeft de Commlssle m.e.r. het volgende aangegeven: "Het advies van

de GGD is erg uitgebreid en gaat gedetailleerd in op alle aspecten die vanuit gezondheid

relevant zijn. Wij verwachten dat een advies van de Commissie m.e.r. op het onderwerp
gezondheid geen meerwaarde zal opleveren". Hierop is besloten dat geen officieel advies
aan de Commissie m.e.r. gevraagd zal worden met betrekking tot het uitbrengen van
advies over de notitie NRD en ook niet voor het beoordelen van het nog in te dienen
m ilieueffectrapport (MER).
Ondanks dat het een beperkte m.e.r. procedure betreft dient het MER wel uitgebreid en

volledig te zijn.

Zie verder het bijgevoegd advies.

Kanttckeningen en risico's

Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Geen gevolgen.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie

Op basis van dit advies zal een MER opgesteld worden door initiatiefnemers. Het MER zal 6
weken ter inzage worden gelegd alvorens het wordt vastgesteld.

Com m u nicatie/ pa rtici patie

Initiatiefnemer wordt op de hoogte gesteld van het besluit'
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Extern:
Mon¡que Meijerink (cGD)
Commissie m.e.r.

Bijlagen:

1. Advies inzake de reikwijdte en het detailniveau van het nog op te stellen
milieueffectrapport van P.R. Schram en H.A. van der Pol voor het wijzigen van de
inrichting aan de Grotesteeg 8a, 6006 TE te Weert.

2. GGD advies d.d.2 oktober 2018.
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