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Persbericht: Pluimveehouderij van Deurzen Groesbeek 

 
Milieueffectrapport volledig 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor een pluimveehouderij in 

Groesbeek opnieuw beoordeeld. Zij vindt dat het aangevulde rapport de milieu- 

effecten goed beschrijft. 

 

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 gemeente Groesbeek - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het project 

Van Deurzen Dairy B.V. wil op Dennenkamp 1b in Groesbeek een pluimveehouderij 

starten met tussen de 160.000 en 300.000 legkippen (exacte aantal is nog onbekend). 

Op de locatie staan al lege stallen. Voor het bedrijf is een nieuwe omgevingsvergunning 

nodig. De gemeente Groesbeek heeft de Commissie gevraagd eerst het milieueffect-

rapport te toetsen en neemt pas daarna een eventuele aanvraag voor een omgevings-

vergunning in procedure. 

 

Eerder oordeelde de Commissie dat er informatie in het milieueffectrapport ontbrak. Het 

rapport is nu aangepast. De gemeente heeft de Commissie gevraagd het rapport op-

nieuw te toetsen. 

 

Het advies 

De Commissie vindt de leesbaarheid van het rapport sterk verbeterd. Het bevat een 

heldere beschrijving van de voorgeschiedenis. 

 

Uit de nieuwe informatie blijkt dat de pluimveehouderij negatieve gevolgen heeft voor 

omliggende natuurgebieden, zoals De Bruuk en Rijntakken. De oorzaak hiervan is lucht-

verontreiniging vanuit het bedrijf (uitstoot van ammoniak). Het rapport geeft aan dat 

deze gevolgen teniet gedaan gaan worden doordat het bedrijf ammoniakrechten aan-

koopt van omliggende bedrijven, hierdoor neemt netto de uitstoot iets af. 

 

De Commissie vindt dat het rapport nu een volledig beeld geeft van de milieueffecten 

van de veehouderij. 

http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/2941
http://www.commissiemer.nl/

