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De reikwijdte en detailniveau (richtlijnen) voor het milieueffectrapport 'Uitbreiding
pluimveehouderij Nieuw Weerdinge' bestaande uit het advies van de commissie MER,
aangevuld met het aspect landschap, vast te stellen.
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Voor de de uitbreiding van de pluimveehouderij Nieuw Weerdinge is het noodzakelijk om het
bestemmingsplan te wijzigen. De omvang van het project komt boven een door het Besluit
milieueffectrapportage aangegeven grens. Daarom dient voor het wijzigen en vaststellen van het
bestemmingsplan een milieueffectrapport te worden opgesteld. De wet stelt een procedure vast die
gevolgd moet worden. Onderdeel van deze procedure is het vaststellen van de richtlijnen door de
gemeenteraad. De gemeente heeft haar burgers en haar wettelijke adviseurs geraadpleegd over de
milieuonderwerpen die in de richtlijnen opgenomen moeten worden. De resultaten van de inspraak en
de adviezen van de wettelijke adviseurs zijn toegestuurd aan de Commissie voor m.e.r.
De Commissie heeft een advies uitgebracht over de richtlijnen waarin de reacties van de bewoners en
de adviseurs zijn verwerkt.
Voorgesteld wordt om dit advies over te nemen en aan te vullen met één aspect (landschap).

Bijlagen:
1. Advies over reikwijdte en detailniveau/richtlijnen van het milieueffectrapport 'Uitbreiding
pluimveehouderij Nieuw Weerdinge' van de Commissie voor milieueffectrapportage, d.d. 20
maart 2009/rapportnummer 2215-15.
2. Concept reikwijdte en detailniveau/richtlijnen van het milieueffectrapport 'Uitbreiding
pluimveehouderij Nieuw Weerdinge'
3. Toelichting : "Aanvullende aspecten voor de Reikwijdte en detailniveau/richtlijnen voor het
milieueffectrapport (MER).
Stukken ter inzage:
Collegevoorstel d.d. 12 mei 2009 en de daarbij behorende stukken
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De heer K. Th Haan, pluimveehouder en akkerbouwer is voornemens zijn pluimveehouderij
uit te breiden en te concentreren op één locatie. In de huidige situatie zijn circa 79.000
vleeskuikens verdeeld over twee locaties. Circa 29.000 vleeskuikens staan in een stal aan het
Weerdingerkanaal en 50.000 vleeskuikens in twee stallen aan de Vledder.
In de nieuwe situatie zullen:
de bestaande pluimveehouderijactiviteiten op de locatie aan het Weerdingerkanaal
worden beëindigd;
bij de locatie aan de Vledder tegenover de daar bestaande vleeskuikenstallen twee
nieuwe stallen worden gerealiseerd, elk met een capaciteit van 55.000 vleeskuikens;
akkerbouwactiviteiten op beide locaties plaatsvinden.
Hiervoor wordt bij het bevoegd gezag, het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Emmen, een vergunning in het kader van de Wet milieubeheer (Wm) aangevraagd.
Voor de nieuw te realiseren stallen is een herziening van het bestemmingsplan dan wel een
nieuw bestemmingsplan nodig, omdat op het beoogde perceel geen bouwbestemming rust.
Voor de besluitvorming over de aanvraag van deze vergunning wordt de procedure van een
milieueffectrapportage (MER) doorlopen. Het betreft een gecombineerde plan-MER en
besluit-MER.
Mogelijk wordt het initiatief uitgebreid met een derde stal (55.000 vleeskuikens). Daarnaast
heeft de initiatiefnemer aangegeven dat het mogelijk gewenst is om in de toekomst het bedrijf
uit te breiden met een biogasinstallatie voor landbouwproducten en co-substraten. Beide
activiteiten worden nu niet meegenomen in de aanvraag voor de Wm-vergunning.
De initiatiefnemer heeft aangegeven deze activiteiten wel te willen beschouwen in de MER,
maar geen onderdeel te laten zijn van het voorgenomen initiatief.
OK
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Doel van de MER is dat milieuaspecten volwaardig worden meegenomen in de
besluitvorming met het oog op de bevordering van een duurzame ontwikkeling. Ten behoeve
daarvan worden in de MER de milieueffecten van de reële alternatieven in beeld gebracht. De
MER vormt een onderlegger/ onderbouwing voor het bestemmingsplan waarin wordt
aangetoond dat de beoogde ontwikkeling op een verantwoorde wijze rekening houdt met het
milieu.
Voor het opstellen van het MER moet de raad van de gemeente Emmen richtlijnen
vaststellen. In de richtlijnen wordt aangegeven welke milieuaspecten op welke wijze moeten
worden onderzocht.
Voor de richtlijnen heeft de onafhankelijke Commissie m.e.r een advies uitgebracht in haar
rapport 'Uitbreiding pluimveehouderij Nieuw Weerdinge'- advies over reikwijdte en
detailniveau van het milieueffectrapport, d.d. 20 maart 2009/ rapportnummer 2215-15.
De Commissie MER beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het
milieueffectrapport:
de toekomstige emissie en depositie van verzurende en vermestende stoffen door het
bedrijf in relatie tot de gevolgen daarvan op kwetsbare natuur, zoals Natura 2000gebieden en de ecologische verbindingszone; 
de extra geur die door het initiatief in het gebied wordt geëmitteerd en de invloed van
het bedrijf op de toekomstige geurhinder;
de fijnstofemissie en de bijdrage ervan aan de fijnstofconcentratie in de directe
omgeving van het initiatief.
de keuze en motivering van positionering van de nieuwe stallen binnen de gronden in
eigendom van de initiatiefnemer.

-3De Commissie MER geeft in haar advies ook in detail aan welke informatie de MER moet
bevatten. Het advies is als bijlage (1) bijgevoegd.
Voorgesteld wordt het advies van de Commissie m.e.r. onverkort over te nemen daarnaast op
basis van eigen beleid het aspect landschap toe te voegen.
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oÉä~íáÉ=ãÉí=ÄÉëí~~åÇ=ÄÉäÉáÇLÉÉêÇÉê=ÖÉåçãÉå=ÄÉëäìáíÉå=

QK

^ÑëíÉããáåÖ=ãÉí=ÉñíÉêåÉ=é~êíáàÉåLÅçããìåáÅ~íáÉ=

Voor het vaststellen van de richtlijnen heeft de gemeente haar wettelijke adviseurs en de
Commissie MER geraadpleegd over de milieuaspecten die moeten worden onderzocht.
Met ingang van 21 januari 2009 lag gedurende zes weken de Notitie Reikwijdte en
detailniveau en Startnotitie milieueffectrapportage 'Uitbreiding pluimveehouderij Haan te
Nieuw Weerdinge' ter inzage. In deze periode was er gelegenheid voor de burgers om
schriftelijk hun reactie in te dienen over de startnotitie en op woensdag 4 februari 2009 was
een informatie- en inspraakbijeenkomst georganiseerd voor de omwonenden.
De schriftelijke en mondelinge inbreng van de burgers en de adviezen die de wettelijke
adviseurs hebben uitgebracht zijn verwerkt in het advies van de Commissie MER.
=
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Een concept-besluit is bijgevoegd.
Emmen, 12 mei 2009.
Burgemeester en wethouders van Emmen,
de secretaris,
de burgemeester,

A.J. Mewe

C. Bijl
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De raad van de gemeente Emmen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 mei 2009, nummer: 09/479;

besluit:
De reikwijdte en detailniveau (richtlijnen) voor het milieueffectrapport 'Uitbreiding
pluimveehouderij Nieuw Weerdinge' bestaande uit het advies van de commissie MER,
aangevuld met het aspect landschap, vast te stellen.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 25 juni 2009.
de griffier,

de voorzitter,

H.D. Werkman

C. Bijl

