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GEMEENTE vyEERT

Advies reikwiidte en detailniveau milieueffectraooort IMERì Grotesteeo 8a te Weert

Mededeling
Op 11juni 2018 (per brief de aankondiging) en op 16 augustus 2018 (de Notitie Reikwijdte en
detailniveau MER = Notitie RDN), is in het kader van de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een mededeling MER ingekomen van P.R. Schram
en H.A. van der Pol voor het wijzigen van de inrichting aan de Grotesteeg 8a. 6006 TE te Weert.
Op 3 oktober 2018 is een op 29 september 2018 aangepaste Notitie RDN ingediend.

Voortraject
Op 16 maart 2018 is een aanmeldnotitie vormvrije mer-beoordeling ingediend in verband met
het voornemen een aanvraag voor een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM)
ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in te dienen voor het veranderen
van een pluimveehouderij naar een geitenhouderij aan de Grotesteeg 8a te Weert. Op 26 april
2018 is een gewijzigde aanmeldingsnotitie met diverse aanvullingen ontvangen. Op 11juni 2018
is besloten dat het opstellen van een milieueffect-rapport (MER) noodzakelijk is bij de
voorbereiding van de gewenste aanvraag om een omgevingsvergunning. Daarop is onderhavige
Notitie RDN MER ingediend.

Procedure
Er is geen passende beoordeling in het kader van de Wet Natuurbescherming noodzakelijk,
waardoor de beperkte milieueffect-rapportage-procedure (beperkte m.e.r.-procedure) van
toepassing is.

GGD-advies
Op 5 september 2018 is de GGD om een advies gevraagd naar aanleiding van de ingediende
Notitie RDN. Op 25 september 2018 zijn nog een aantal vragen van de GGD beantwoord, waarbij
tevens de voor de GGD relevante opmerkingen van de gemeente Weeft op de Notitie RDN van 16
augustus 2OIBzijn doorgegeven. 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). Op 5 november is door de GGD aangegeven dat hun
advies niet aangepast hoeft te worden naar aanleiding van VGO3.

Commissie voor de milieueffectrapportage
Omdat dit een beperkte MER-procedure betreft, is een advies van de Commissie voor de
milieueffectrapportage (hierna: 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. In juni 2018 is desgevraagd door de Commissie m.e.r. bevestigd dat ook
advies gevraagd kan worden voor alleen het aspect volksgezondheid. Op 9 oktober 2018 is dan
ook aan de Commissie m.e.r. gevraagd om een advies over de reikwijdte en het detailniveau van
het milieueffectrapport op te stellen voor het aspect volksgezondheid. Hiervoor zijn alle op deze
zaak betrekking hebbende stukken, waaronder het op 2 oktober 2018 uitgebrachte GGD-advies,
aan de Commissie overhandigd. Naar aanleiding hiervan heeft de Commissie 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 advies
aan de Commissie m.e.r. gevraagd zal worden met betrekking tot het uit te brengen van advies
over de Reikwijdte en het Detailniveau van de MER en ook niet voor het beoordelen van het nog
in te dienen milieueffectrapport (MER).



Advies reikwijdte en detailniveau MER
Op grond van artikel 7.24,tweede lid van de Wet milieubeheer brengt het bevoegd gezag een
advies uit inzake de reikwijdte en het detailniveau van de informatie ten behoeve van een
milieueffectrapport.

De gevolgen van het bedrijf voor de omgeving worden als essentiële informatie in het MER
beschouwd. Op de volgende punten dient daarbij in ieder geval in gegaan te worden:
Geur, luchtkwaliteit (fijn stof), gevolgen voor de gezondheid, ammoniak, gevolgen voor
kwetsbare natuur en geluid.

Om de MER goed te kunnen beoordelen is het van belang dat het MER bevat:
- een zelfstandig leesbare samenvatting, die duidelijk is voor burgers en geschikt is voor

bestuurlijke besluitvorm ing ;
- voldoende onderbouwende tekeningen en kaartmateriaal, voorzien van een duidelijke

schaal en legenda. Op het kaartmateriaal moeten in ieder geval kwetsbare
natuurgebieden en gevoelige objecten voor geur en fijn stof aangegeven zijn.
Topografische namen en de afstanden van de gebieden en objecten tot het bedrijf dienen
helder te worden aangegeven;

- een heldere vergelijking van de gepresenteerde alternatieven volgens dezelfde
methodiek en detailniveau.

Zorg voor een overzichtelijk en gestructureerd MER. Vermeld de kernzaken in een hoofdrapport
en geeft achtergrondinformatie of berekeningen weer in bijlagen. Voeg toereikende toelichtingen
en/of berekeningen toe van de gebruikte invoerparameters in de onderscheidenlijke
berekeningen.

In artikel 7.23 van de Wet milieubeheer staan de wettelijke vereisten over de inhoud van een
MER. Het MER dient aan deze wettelijke vereisten te voldoen.

In dit advies is beschreven welke informatie het MER moet bevatten. De ingediende Notitie RDN
is hierbij het uitgangspunt. Dat wil zeggen dat niet ingegaan wordt op de punten die in de Notitie
RDN voldoende aan de orde komen.

Algemeen
- In het MER dient ingegaan te worden op de eindconclusie en de aanvullende

aanbevelingen uit het GGD-advies van 2 oktober 2OLB;
- Indien er aanpassingen worden uitgevoerd in de berekeningen kan dit tot consequentie

leiden dat ook de tekst hierop dient te worden aangepast;
- Voor de leesbaarheid is het raadzaam om alle plattegrondtekeningen (figuur t, 2, 3 en 4)

als bijlage toe te voegen omdat de tekst in deze figuren niet leesbaar is. In alle
plattegrondtekeningen moeten de stallen, inrichting en installaties duidelijke aangegeven
worden, voorzien van relevante maatvoeringen, details en legenda.

- Voor de leesbaarheid is het beter om de voettekst in een kleiner lettertype aan te geven.

Om de onderlinge vergelijking van de referentiesituatie en de alternatieven te verduidelijken
wordt geadviseerd om in één visueel toegarrkelijk overzichl de l¡eoordeling van de alternatieven
op de meest onderscheidende effecten te verwerken. Dit betekent dat het MER helder en
gestructureerd moet zijn zodat de milieu-informatie goed is terug te vinden. Daarmee wordt de
onderlinge vergelijking vergemakkelijkt. Doel van de vergelijking is inzicht te geven in de mate
waarin, dan wel de essentiële punten waarop, de positieve en negatieve effecten van de
voorgenomen activiteit en de alternatieven verschillen. Vergelijking moet op dezelfde wijze en
met het zelfde detailniveau plaatsvinden. Bij de vergelijking moeten de grens- en streefwaarden
van het milieubeleid worden betrokken.
Verder wordt geadviseerd om:

- het MER zo beknopt mogelijk te houden, bijvoorbeeld door achtergrondgegevens niet
integraal in de hoofdtekst zelf te vermelden, maar in een bijlage op te nemen;

- een verklarende woordenlijst, een lijst van gebruikte afkortingen en een literatuurlijst bij
het MER op te nemen.
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Inhoudelijke opmerkingen over de Notitie Reikwijdte en detailniveau MER

1. Hoofdpunten van het MER
Op 11juni 2018 is besloten dat het opstellen van een MER noodzakelijk is bij de voorbereiding
van de gewenste situatie. Als er een MER nodig is, kan de OBM niet worden verleend. De
inrichting moet dan een Omgevingsvergunning milieu aanvragen en wordt daardoor een
inrichting type C. Als de omgevingsvergunning is verleend, kan de inrichting naast de
omgevingsvergunning ook te maken hebben met voorschriften uit het Activiteitenbesluit.
De tekst dient hierop aangepast te worden.
Hier dient in het gehele MER rekening mee gehouden te worden (overal aanpassen waar "te
melden" of Activiteitenbesluit staat).

2.1 Achtergrond en doel
Beschrijf in het MER waarom voor deze locatie en dit huisvestingssysteem is gekozen. Een
belangrijke eis uit de Wet milieubeheer is dat de best beschikbare technieken (BBT) worden
toegepast. Geef in het MER aan hoe hieraan wordt voldaan.
Geef in het MER een overzicht van de beoogde planning en eventuele fasering.

2.2 Kader en besluitvorming
In het MER beschrijven wanneereen m.e.r.-plicht, een m.e.r.-beoordeling en een vormvrije
m.e.r.- beoordeling van toepassing is bij het houden van geiten in plaats van wat nu in de eerste
alinea aangegeven is (alleen m.e.r.-beoordeling).

3.2 Procesomschrijving vooroenomen activiteit
In de 2e alinea wordt ook het opslaan van "grondstof voor melk in de melkbereidingsruimte"
genoemd. In het MER verduidelijken waar dit vandaan komt en waar dit voor gebruikt wordt
(zodat duidelijk wordt dat er geen sprake is van de productie van geitenmelk op deze locatie)

In de 1e zin van "Opfok van geitenlammeren tot 1 jaar" ter verduidelijking aangeven dat'deze
locatie'het adres Grotesteeg 8a betreft.

De nummering van de stallen in de dwarsdoorsnede is waarschijnlijk omgedraaid (niet goed
leesbaar). In het MER dient dit gecorrigeerd te worden als dat inderdaad het geval is.

3.3.1. Alternatief 1: Biologische opfokkippen met schaoen
Voor de leesbaarheid dient de eerste alinea verplaatst te worden naar "3.3 Alternatieven". De
eerste 2 woorden van de 2e alinea ("Deze alternatieven") dient gewijzigd te worden in
"Alternatief 1".

In het MER dient bij Wintergarten aangegeven te worden of deze wel of niet onbeperkt
toegankelijk is én of er sprake is van onderdruk in de stal. Dit is van belang voor onder andere
de V-stacks berekening. Zie hiervoor ook S 3.7.2 van de"Gebruikershandleiding V-Stacks
vergunning" van mei 2017.

In het MER dienen de Wintergarten en de buiten-uitloop duidelijk op de tekening aangegeven te
worden. Tevens dient de afstand van de uitloop tot de omliggende gevoelige bestemmingen
aangegeven dient te worden.

3.4 Referentie
In het MER dient bij de referentiesituatie aangegeven te worden dat de inrichting, waarvoor op
30 oktober 2003 een revisievergunning op grond van de Wet milieubeheer verleend is, gesplitst
is waarbij de locatie aan de Grotesteeg 8a te Weert (kadastraal bekend gemeente Weert sectie
K, nummer 4406) afgesplitst is. Ook aangeven dat de in tabel 5 aangegeven veebezetting de
veebezetting op deze afgesplitste locatie is.

4.3 Geur
Laatste zin 2e alinea klopt niet, deze zin niet opnemen in het MER ("Daarin is vastgesteld....").

In het MER dient ingegaan te worden op de achtergrondbelasting, waarbij in ieder geval
uitgelegd dient te worden wat verstaan wordt onder de achtergrondbelasting, wat het verschil is
tussen voor- en achtergrondbelasting en wat de normen zijn voor de achtergrondbelasting.
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In het MER ook een geurberekening opnemen van de voor- en achtergrondbelasting van de
referentiesituatie.

4. 3. 1. Voorkeursalternatief
In verband met de overzichtelijkheid is het beter om de figuur 7 en B in het MER op te nemen als
bijlage en in het MER alleen een tabel met de resultaten van de voor- en achtergrond
geurbclasting op te nemen op de betreffende geurgevoelige objecten (waarbij bij de
achtergrondbelasting niet alleen de coördinaten van de geurgevoelige objecten genoemd worden,
maar ook de adressen).

In de Handleiding V-Stacks vergunning van mei 2017 staat dat de EP hoogte bij natuurlijke
ventilatie en een venturi-nok de "gemiddelde hoogte nok en midden van de openingen zijgevels"
is. In de berekening is echter de hoogte van de nok ingevuld. Dit dient in het MER aangepast te
worden.

Daarnaast is een ander coördinaat voor stal lgebruikt, in het MER dienen de toegepaste
coördinaten onderbouwd te worden en bepaald te worden conform het gestelde in voornoemde
handleiding.

In het MER dient aangegeven te worden dat bij de V-stacks berekeningen 'Kern Altweerterheide'
berekend is op Herenvennenweg 22 en'Kern Weett'op Diesterbaan 35.

Het advies van de GGD m.b.t. geur dient in het MER uitgewerkt te worden: In het MER dient
onderzocht te worden welke verdergaande geur reducerende maatregelen toegepast kunnen
worden om de voor- en achtergrondbelasting te verminderen. Hierbij dient ook aandacht besteed
te worden aan het toepassen van BBT of verdergaande maatregelen.

4.3.2. Alternatief 1: houden van 18.720 opfokkippen en 135 schapen.
In verband met de overzichtelijkheid is het beter om figuur 9 in het MER op te nemen als bijlage
en i¡ heL MER alleerr een tabel met de resultaten van de - en achtergrond geurbelasting op te
nemen op de betreffende geurgevoelige objecten (waarbij bij de achtergrondbelasting niet alleen
de coördinaten van de geurgevoelige objecten genoemd worden, maar ook de adressen).

In het MER een korte beschrijving opnemen van de toegepaste parameters EP Hoogte, Gem.
gebouw hoogte, EP diameter en EP uittreesnelheid, onderbouwd met berekeningen (o.a. van EP

diameter) en (detail)tekeningen.

4.3.3. Alternatief 2: houden van 1075 schapen
In verband met de overzichtelijkheid is het beter om figuur 10 in het MER op te nemen als bijlage
en in het MER alleen een tabel met de resultaten van de - en achtergrond geurbelasting op te
nemen op de betreffende geurgevoelige objecten (waarbij bij de achtergrondbelasting niet alleen
de coördinaten van de geurgevoelige objecten genoemd worden, maar ook de adressen).

De uittreesnelheid van stal 1 moet zijnO,4 m/s en niet 0,5 m/s.

Ook hier geldt dat de EP hoogte van stal 2 en 3 bepaald moet worden zoals in de Hattdleiding
V-Stacks vergunning van mei 2017 staat: "gemiddelde hoogte nok en midden van de openingen
zijgevels". In de berekening is echter de hoogte van de nok ingevuld. Dit dient in het MER

aangepast te worden.
Alleen in deze paragraaf staat iets over de minimaal aan te houden gevel-gevel afstand. Dit dient
ook in de g 4.3.1 en 4.3.2 opgenomen te worden óf één keer onder S 4.3. Daarnaast wordt hier
verwezen naar het Activiteitenbesluit, terwijl de inrichting vergunningplichtig is (zie ook gestelde
onder punt 1.). In het MER dient deze toetsing dus plaats te vinden aan de hand van de Wet
geurhinder en veehouderij.

4.4. 1 Gebiedsbescherminq
De Wet natuurbeschermingsvergunning (Wnb-vergunning) is verleend voor de inrichting aan
Grotesteeg 8a én 29. In de aanvraag om wijziging van Wnb-vergunning en in de bijgevoegde
Aerius berekening wordt ook uitgegaan van deze gehele vergunning, terwijl onderhavige
procedure alleen over Grotesteeg Ba gaat. In het MER dient hier, in overleg met de Provincie
Limburg, op in gegaan te worden.
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Daarnaast is in de Notitie RDN aangegeven dat voor 3 opties een Wnb-vergunning aangevraagd
zal worden. In het MER aangegeven wat de stand van zaken van deze aanvraag is en of dit
gevolgen heeft voor de op 16 maart 2018 ingediende aanvulling Wnb-vergunning (wordt deze
ingetrokken of aangepast?).

In het MER ingaan op gebiedsbescherming in het kader van de Wnb en op welke gebieden het
betreft in onderhavige procedure.

4.5 Luchtkwaliteit
In verband met de overzichtelijkheid en leesbaarheid is het beter om figuur 17 in het MER op te
nemen als bijlage en in het MER alleen een tabel met de resultaten van de concentratie aan
zwevende deeltjes (PMro) op te nemen op de betreffende te beschermen objecten.

In het MER een korte beschrijving opnemen van de parameters EP Hoogte, hoogte gebouw, EP
diameter en EP uittreesnelheld van de vigerende situatie, onderbouwd met berekeningen en
(detail)tekeningen.

4.5. 1. Voorkeursalternatief: 930 oofokqeiten
De getallen in de 2e zin van de 1e alinea komen niet overeen met de berekende waarden. Dit
moet zijn van 20,13 naar !8,72.

In verband met de overzichtelijkheid en leesbaarheid is het beter om figuur 18 in het MER op te
nemen als bijlage en in het MER alleen een tabel met de resultaten van de concentratie aan
zwevende deeltjes (PMro) op te nemen op de betreffende te beschermen objecten.

De hoogte van het gebouw van stal 1 is geen 29 maar 2,9 meter.

4.5.2 Alternatief 1: het houden van 18.720 opfokkipoen en 135 schaoen
In verband met de overzichtelijkheid en leesbaarheid is het beter om figuur 19 in het MER op te
nemen als bijlage en in het MER alleen een tabel met de resultaten van de concentratie aan
zwevende deeltjes (PMro) op te nemen op de betreffende te beschermen objecten.

In het MER een korte beschrijving opnemen van de parameters EP Hoogte, hoogte gebouw, EP
diameter en EP uittreesnelheid van de vigerende situatie, onderbouwd met berekeningen en
(detail)tekeningen.

4.5.3 Alternatief 2: het houden van 1075 schapen
In verband met de overzichtelijkheid en leesbaarheid is het beter om figuur 20 in het MER op te
nemen als bijlage en in het MER alleen een tabel met de resultaten van de concentratie aan
zwevende deeltjes (PMro) op te nemen op de betreffende te beschermen objecten.

4.6.2 Volksgezondheid
Algemeen:
- in het MER in deze paragraaf ook ingaan op VGOIII.
- een aantal tabellen in de Notitie RDN zijn niet genummerd. In het MER dienen alle tabellen

genummerd te worden.
- in de tabellen van de voorgrondbelasting klopt de genoemde GGD norm niet. Voor de

voorgrondbelasting adviseert de GGD een norm van 2 OUe/ms binnen de bebouwde kom en van
5 OU6/¡s buiten de bebouwde kom. Ook de tekst onder de betreffende tabellen dient hierop
aangepast te worden in het MER.

- alle berekeningen van de achtergrondbelasting zijn in het MER al opgenomen als bijlage, dus daar
kan in dit hoofdstuk naar verwezen worden waardoor deze niet opgenomen hoeven te worden in
de tekst.

- In het MER zal in deze paragraaf ook aandacht besteed dienen te worden aan het advies van de
GGD met betrekking tot geur en met betrekking tot de gemaakte aanvullende aanbevelingen.

In het MER bij de tabel bovenaan blz.32 ook de grenswaarde voor zwevende deeltjes (PMro)
opnemen (40 pglm3) en de norm die de GGD adviseert (20 pglm3).
Het laatste gedeelte van de laatste zin van de le alinea onder tabel 7 op blz.33 klopt niet. In de
gemeentelijke verordening zijn geen normen voor de achtergrondbelasting opgenomen. In het MER
kan hiervoor verwezen worden naar bijlagen 6 en 7 van de Handreiking bij Wet geurhinder en
veehouderij. Dit geldt ook voor de 1e alinea op blz. 39.
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De 1e zin van de laatste alinea op blz.33 is niet af.

In het MER bij de tabel bovenaan blz. 35 ook de norm die de GGD adviseert voor zwevende
deeltjes (PMro) opnemen (20 pglm3).

5. Toetsing bestemmingsplan
Er is geen sprake van een aanduiding "intensieve veehouderij" . In het bestemmingsplan
buitengebiedzOlL zijn in artikel 47.2regels opgenomen met betrekking tot het overgangsrecht.
Hieraan dient alternatief 1: "het houden van opfokkippen in de bestaande stal met daarnaast 135
schapen" getoetst te worden.

6.Geluid
Uit het MER dient duidelijk te blijken in welke periode welke geluid producerende activiteiten
verricht worden en waar deze verricht worden (op welke afstand van omliggende woningen). Met
name de activiteiten die plaatsvinden in de avond- en nachtperiode zijn hierbij van belang.
Uit het MER dient te blijken of aan de richtwaarden uit de "Handreiking industrielawaai en
vergunningverlening" d.d. 2l oktober 1998 van het Ministerie van VROM (de Handreiking)
voldaan wordt.

9. Leemten in de kennis
Hier ook VGO III noemen

Tabel 13 is niet leesbaar (het lettertype is te klein)
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