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ifdeling bestuursrechtspraak

Raad van de gemeente Emmen
Postbus 3 0 0 0 1
7 8 0 0 RA EMMEN

Datum

1 6 januari 2 0 0 9

Ons nummer

«geregistreerd:

Uw kenmerk

2 0 0 8 0 4 6 7 0 / 1 /R1

Onderwerp

Behandelend ambtenaar

Emmen
R.J. Devilee
Bp.'tot ged'.ged. wijz. van het bp. Erica, 0 7 0 - 4 2 6 4 5 9 1
linten Ericasestraat/Kerkweg en
Verlengde Vaart

Hierbij ontvangt u kopieën van nadere stukken die in de bovenvermelde zaak zijn
ingediend.
Zoals u is meegedeeld, zal de zaak op 29 januari 2 0 0 9 worden behandeld op een
zitting.
Hoogachtend,
de secretaris van de Raad van State,
voor deze,

mr. H.H.C. Visser,
directeur Bestuursrechtspraak
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Nummer: 20Q804670/1/R1
Onderwerp: Bp. Tot ged. wijz.bp. Erica linten Ericasestraat/Kerkweg Verlengde Vaart
Betreffende: reactie op de brief van de Gemeente Emmen van 12 januari.
Geachte Raad,
De Gemeente Emmen stelt, dat er zaken aan de orde zijn gebracht, die niet in het
eerste beroepsschrift naar voren zijn gebracht.
Deze stelling is niet juist, In het eerste beroepsschrift is duidelijk naar voren
gekomen dat het het bezwaar gericht is tegen stank, bodem en luchtverontreiniging.
Zelfs hebben we het nog gehad over stofdeeltjes en de nadelen voor het milieu en
zijn omgeving.
De aanvullingen zijn juist wel relevant, omdat het wil laten zien, dat er aan de
voorwaarden tot uitbreiding niet is voldaan.
Namelijk de voorwaarde-milieuwetgeving en de voorwaarde dat de uitbreiding geen
afbreuk mag doen aan de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende bouwwerken.
Ook is er niet voldaan aan de voorwaarde die gesteld is, om een milieuvergunning
te verlenen . Hierbij gaat het om punt 6.7 van luchtverontreiniging en stankhinder .
Citaat: Uitmondingen in de buitenlucht van afvoeren van ventilatiesystemen, ten
aanzien waarvan in deze vergunning geen andere voorschriften zijn gesteld.
moeten zodanig zijn gesitueerd, dat van de uittredende lucht en de daarin aanwezige stoffen geen nadelige milieugevolgen worden ondervonden buiten
deimichtusg.
Volgens de milieuwetgeving voldoet de milieuvergunning op een aantal punten niet
aan deze voorwaarden.
De interpretatie om geen M.E.R. beoordeling te doen is niet juist. Het. totaal aantal
plaatsen is juist wel bepalend voor een beoordeling. In het Besluit staat duidelijk
omschreven, dat als er een uitbreiding gaat plaatsvinden bij een inrichting van
60.000 plaatsen en als de uitbreiding boven 85.000 plaatsen uit gaat komen een
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Betreffende het toetsingskader Luchtkwaliteit kan ik zeggen . dat er duidelijk
in het Besluit Luchtkwaliteit 2005 staat, dat fijmtofconceniraties getoetst
moeten worden. Fijnstof ( PmlO) was dus wel te meten, maar is in de milieuver-
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gunning niet getoetst. ( onzorgvuldigheid)
Het naderhand inzichtelijk maken van de hoeveelheid fijnstof treft in wezen geen doel.
omdat met een uitbreiding van 34.000 vleeskuikens de emissie aan hoeveelheid
fijnstof veel groter wordt, mede omdat er geen filterinstallaties gebruikt gaan
worden. Dit is nadelig voor het milieu en zijn omgeving en daarmee voldoet de
milieuvergunning niet aan de voorwaarde luchtverontreiniging en stankhinder.(6.7)
De uitbreiding heeft dus wel degelijk een nadelige invloed op de luchtkwaliteit.
Naast dat er een grotere hoeveelheid fijnstof in het milieu komt, wordt de stankzone
door uitbreiding ook nog eens breder. Dit komt ten nadele aan het woonmilieu van
de omgeving en doet, omdat de omwonenden daardoor slecht hun huizen kunnen
ventileren, afbreuk aan de woonfunctie.
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In de wet Milieubeheer art. 8.8 onder e. staat bovendien dat nadelige gevolgen
voor het milieu zoveel mogelijk beperkt dienen te worden. De Gemeente Emmen
heeft door geen filterinstallatie voor te schrijven de nadelige gevolgen voor het
milieu niet zoveel mogelijk beperkt. Dit is in strijd met de wet.

Hopelijk kunt U dit nog meenemen in Uw afwegingen.
Hoogachtend,
P.Bos
Ericasestraat 90
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