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Persbericht 

 
Advies Commissie m.e.r. over geitenhouderij in Rossum, ge-

meente Maasdriel 

 

Milieueffectrapport bijna compleet 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor een geitenhouderij aan de 

Schoofbandweg in de gemeente Maasdriel beoordeeld. Zij adviseert onderzoek te 

doen dat aantoont dat bouwen van het bedrijf archeologische waarden niet 

schaadt. Daarnaast vindt zij het belangrijk dat bij het verlenen van de omgevings-

vergunning de werking van het ventilatiesysteem goed is geborgd. 

 

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 

het college van burgemeester en wethouders van Maasdriel - besluit over het project. Zie ook www.commis-

siemer.nl. 

 

Het plan 

Van der Schans Melkgeiten B.V. wil op de plaats van de varkenshouderij aan de 

Schoofbandweg 10 in Rossum een geitenhouderij oprichten voor 5.100 volwassen 

melkgeiten. De bestaande bedrijfsgebouwen worden gesloopt om drie nieuwe stallen 

met buitenuitloop en een melkstal te kunnen bouwen. Omdat daarvoor het bouwvlak 

moet worden vergroot, is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Voordat de 

gemeente over de planwijziging besluit, zijn de milieugevolgen onderzocht in een mili-

eueffectrapport. 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel heeft de 

Commissie gevraagd het rapport te toetsen. 

 

Het advies 

In het rapport ontbreekt onderzoek dat aantoont dat het bouwen van het bedrijf arche-

ologische waarden niet schaadt. Volgens de Commissie is doorschuiven van dat onder-

zoek niet mogelijk op grond van de regels uit het bestemmingsplan. Zij adviseert het 

rapport daarom aan te vullen met nader archeologisch onderzoek of met informatie die 

aantoont dat het bedrijf kan worden gebouwd zonder schade aan eventueel aanwezige 

archeologische waarden. 

 

Het rapport laat verder zien dat de emissies geen milieueffecten veroorzaken die wet-

telijke grenzen overschrijden. Bepalend daarvoor is het goed functioneren van het me-

chanische ventilatiesysteem. Daarom adviseert de Commissie om het correct functio-

neren van de ventilatie goed te borgen bij het verlenen van de omgevingsvergunning. 
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