Milieueffectrapport
verplicht voor de
nertsenhouderij
Steeds meer bedrijven
vallen onder de plicht
tot het opstellen van een
milieueffectrapport (MER),
zo ook de nertsenhouderij.
Binnenkort wordt hier het
Besluit milieueffectrapportages
1994 voor gewijzigd. Vanaf
dat moment moeten ook
nertsenbedrijven een MER
opstellen, alvorens ze een
milieuvergunning indienen.
Het ontwerp–Besluit is op 16
juli 2010 gepubliceerd in de
Staatscourant.

In de Nederlandse intensieve veehouderijsector is het voor pluimvee- en varkensbedrijven
al vrij gebruikelijk dat voor een uitbreiding
met een bepaald aantal dieren, een MER of
aanmeldingsnotitie-m.e.r. moet worden
opgesteld en beoordeeld alvorens een milieuvergunning ingediend mag worden. In 2009
bracht de commissie-m.e.r. 333 adviezen uit
over een MER, waarvan zo’n 65 voor de intensieve veehouderij. De overige activiteiten zijn
veelal zware industrie of grote infrastructurele
werken. Het aantal m.e.r.-beoordelingen dat
door de gemeente zelf wordt uitgevoerd is
een veelvoud hiervan.
Het verschil tussen een MER en een aanmeldnotitie-m.e.r. heeft te maken met de omvang
en het effect. Voor de nertsenhouderij dient
vooralsnog enkel een aanmeldingsnotitiem.e.r. te worden opgesteld als er een milieuvergunning wordt aangevraagd voor een uitbreiding van een nertsenhouderij met meer
dan 5.000 fokteven. Hieruit kan blijken dat
alsnog een MER moet worden opgesteld.

Aanmeldingsnotitie-m.e.r.

Ing. R.J.M.B. Derks, senior adviseur
Geling Advies BV, De Rips

254

september 2010

de pelsdierenhouder

Wanneer een bedrijf voornemens heeft zijn
bedrijf uit te breiden of te wijzigen, waarbij
de uitbreiding een omvang heeft van 5.000
fokteven of meer, moet voordat een milieuvergunning wordt ingediend eerst een aanmeldingsnotitie-m.e.r. worden opgesteld en
beoordeeld.
Zoals gesteld gaat het bij het overschrijden
van de drempelwaarde van 5.000 fokteven
om de uitbreiding in dieren. Een bedrijf met
3.000 fokteven dat uitbreidt tot 6.000 fokteven, is dus niet m.e.r.-beoordelingsplichtig. In
sommige situaties tellen de dieren in de
bestaande sheds, hallen of stallen echter ook
mee:
- De dieren in bestaande gebouwen tellen
wel mee, als de bestaande gebouwen worden vervangen door nieuwe gebouwen.
- De dieren in vergunde gebouwen tellen wel
mee, als de gebouwen eerder waren ver-

gund, maar nog niet feitelijk zijn opgericht en
er eerder ook geen MER voor is gemaakt.
- De dieren in de bestaande gebouwen tellen
niet mee, als het huisvestingssysteem van de
bestaande gebouwen niet genoeg wijzigt.
In de aanmeldingsnotitie-m.e.r. beschrijft de
ondernemer de effecten van de uitbreiding
op het milieu en de omgeving. Dit gaat verder als geur, fijn stof en ammoniak. De
gemeente moet dan binnen 6 weken beoordelen of er bijzondere omstandigheden zijn,
waardoor alsnog een MER benodigd is. Dit
kan bijvoorbeeld zo zijn wanneer de cumulatieve effecten (meerdere bedrijven tezamen)
van geur of ammoniak er voor zorgen dat er
door de uitbreiding belangrijke nadelige
effecten voor het milieu ontstaan. De MER
moet dan meerwaarde bieden in de keuze
van de uitbreidingslocatie, waarbij alternatieven moeten worden onderzocht, waarmee
het milieubelang een volwaardige en transparante plaats in de besluitvorming wordt
gegeven. Mochten er geen bijzondere
omstandigheden zijn, dan kan de milieuvergunningaanvraag worden ingediend. Als bijlage bij de milieuvergunningaanvraag dient
het besluit van de gemeente te worden
gevoegd, waaruit blijkt dat de bijzondere
omstandigheden ontbreken.

MER
Wanneer uit de m.e.r.-beoordeling blijkt dat
er een bijzondere omstandigheid is, waardoor een MER moet worden opgesteld, dan
kan de milieuvergunning nog niet worden
ingediend. Er dient dan eerst nog een m.e.r.procedure doorlopen te worden. Dit leidt al
gauw tot een jaar vertraging.
De m.e.r.-procedure start met een mededeling aan de gemeente. Dit is een rapport
waarin kort de activiteit wordt beschreven en
een voorstel van de te onderzoeken alternatieven. De gemeente zet deze mededeling in
de lokale krant en er worden adviseurs

Voorlichting

- m.e.r. - de procedure van milieueffectrapportage
- MER - het milieueffectrapport, dat is het rapport
waarin het verplichte milieuonderzoek staat

geraadpleegd. De gemeente mag de commissie-m.e.r. om advies vragen, maar geeft in
ieder geval binnen 6 weken een advies over
de reikwijdte en het detailniveau van de MER
(de richtlijnen waaraan het rapport moet voldoen). De ondernemer kan dan het MER-rapport opstellen.

ningaanvraag ingediend worden.
Als laatste worden de effecten na realisatie
geëvalueerd. Zo nodig kunnen aanvullende
maatregelen worden opgelegd als uit de evaluatie blijkt dat de gevolgen voor het milieu
groter zijn dan in de MER is beschreven.

milieuvergunning. Geadviseerd wordt beide
procedures te combineren.

Na indiening van de MER en een eerste
beoordeling door de gemeente legt de
gemeente de MER ter inzage en stuurt deze
door aan de commissie-m.e.r., waarbij iedereen binnen zes weken zijn zienswijze kan
indienen. Met het advies van de commissiem.e.r. en de reactie(s) op de zienswijze(n)
neemt vervolgens de gemeente een besluit.
Bij een positief besluit kan de milieuvergun-

In geval er aan de gewenste uitbreiding ook
een ruimtelijk plan benodigd is, zoals een
bouwblokvergroting, moet direct een zogenaamde Plan-MER worden opgesteld. Bij een
wijziging in het bestemmingsplan is een PlanMER verplicht. Ook de Plan-MER beschrijft
alternatieven en wordt doorlopen alvorens
het bestemmingsplan ter inzage gaat. De
procedure is gelijk aan die van de MER bij een

Wanneer

Plan-MER

Het gewijzigde Besluit-m.e.r. treedt vermoedelijk gelijktijdig in werking met het nieuwe
Besluit landbouwactiviteiten. Deze wordt
zeer waarschijnlijk 1 oktober aanstaande
gepubliceerd, waarna deze naar verwachting
op 1 april 2011 in werking zal treden. Dit
betekent dat u bij lopende projecten er rekening mee moet houden dat alsnog een MER(beoordeling) noodzakelijk kan worden
bevonden door de gemeente, als op
genoemde datum 1 april 2011 nog geen definitief besluit is genomen over uw vergunning
of ruimtelijk plan.
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