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Aan de gemeenteraad
Voorgesteld besluit
Het milieueffectrapport pluimveehouderij te Nieuw-Weerdinge aanvaarden en dit
milieueffectrapport samen met het ontwerpbestemmingsplan in de inspraak te brengen.

Samenvatting
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 aanvaarden van het opgestelde
milieueffectrapport door de gemeenteraad. Dit houdt in dat alvorens het milieueffectrapport verder in
procedure kan worden gebracht (inspraak, toetsingadvies commissie MER) uw raad vast dient te
stellen dat het MER met inachtneming van de vastgestelde richtlijnen is opgesteld (de zogenaamde
aanvaardbaarheidsbeoordeling).

Bijlagen:
Milieueffectrapport Pluimveehouderij te Nieuw-Weerdinge inclusief Samenvatting en
bijlagen.
Stukken ter inzage:
Collegebesluit d.d. 16/3/2010 en de daarbij behorende stukken
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Aanleiding voor het voorstel

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 bevinden zich in een stal
aan het Weerdingerkanaal en 50.000 vleeskuikens in twee stallen aan de Vledders.
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 drie
nieuwe stallen worden gerealiseerd, elk met een capaciteit van 55.000 vleeskuikens;
de 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
milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen. Het betreft een gecombineerd plan-MER en
besluit-MER.
2.

Argumentatie/beoogd effect

De Wet milieubeheer geeft aan dat het MER ten minste dient te bevatten:
a.
een beschrijving van hetgeen met de voorgenomen activiteit wordt beoogd;
b.
een beschrijving van de voorgenomen activiteit en van de wijze waarop zij zal worden
uitgevoerd, alsmede van de alternatieven daarvoor, die redelijkerwijs in beschouwing dienen
te worden genomen;
c.
een aanduiding van de besluiten bij de voorbereiding waarvan het MER wordt
aangemerkt, evenals een overzicht van de eerder genoemde besluiten en bestuursorganen die
betrekking hebben op de voorgenomen activiteit en de beschreven alternatieven;
d.
een beschrijving van de bestaande toestand van het milieu;
e.
een beschrijving van de gevolgen voor het milieu;
f.
een vergelijking van de te verwachten ontwikkelingen van het milieu met de
beschreven gevolgen voor het milieu van de voorgenomen activiteit evenals met die van de
gestelde alternatieven;
g.
een overzicht van de gesignaleerde leemten;
h.
een samenvatting.
Deel A begint met de samenvatting van de bevindingen met betrekking tot de milieusituatie
die ontstaat na de uitvoering van het project. In de hoofdstukken 1 en 2 wordt ingegaan op de
te volgen procedure en de wettelijke en beleidskaders waarbinnen het initiatief geplaatst kan
worden. In hoofdstuk 3 is de voorgenomen activiteit en de alternatieven beschreven,
waaronder het Meest Milieuvriendelijke Alternatief. In hoofdstuk 4 is een overzicht gegeven
van de effectenbeoordeling waarbij de voorgenomen activiteit en het Meest
Milieuvriendelijke Alternatief worden vergeleken met de referentiesituatie.
Deel B. In dit tweede deel van het milieueffectrapport is ingegaan op de vastgestelde
milieueffecten. De hoofdstukken 2 tot en met 7 zijn ingedeeld volgens de onderzochte
milieuthema's en bevatten een nadere beschrijving van de huidige milieusituatie, de verwachte
gevolgen van de alternatieven voor het milieu en mogelijke maatregelen ter verbetering van
het milieu.

-3In deel C van het rapport zijn de negen bijlagen gebundeld waarnaar wordt verwezen in deel
A en deel B. De bijlagen bevatten de imputgegevens voor de uitgevoerde berekeningen en de
details van deze berekeningen. In de bijlagen is tenslotte ook een verklaring van gehanteerde
begrippen.
3.

Relatie met bestaand beleid/eerder genomen besluiten

De uitbreiding van het pluimveebedrijf is in overeenstemming met de door uw raad in
september 2007 vastgestelde “Beleidsnotitie verruiming agrarische bouwpercelen”.
4.

Afstemming met externe partijen/communicatie

Het MER wordt, na aanvaarding door uw raad, tegelijkertijd met de in de coördinatieregeling
genoemde besluiten ter inzage gelegd.
Door de samenhang te kunnen zien tussen de verschillende besluiten worden belanghebbenden in staat gesteld om in één keer kennis te nemen van de vertaling van het MER naar
het bestemmingsplan en milieuvergunning en omgekeerd of het ontwerpbestemmingsplan en
milieuvergunning voldoende rekening houden met de kaders gesteld in het MER. Met de
daaropvolgende toetsing van het MER door de Commissie voor de m.e.r. wordt de merprocedure afgerond.
De formele inspraak op het MER zal plaatsvinden vanaf het moment dat de ontwerpbesluiten
genoemd in de coördinatieregeling ter inzage worden gelegd.
5.

Financiële consequenties/voorgestelde dekking

Een concept-besluit is bijgevoegd.
Emmen, 16 maart 2010.
Burgemeester en wethouders van Emmen,
de secretaris,
de burgemeester,

A.J. Mewe

C. Bijl
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente Emmen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 maart 2010, nummer: 10/320;

besluit:

Het milieueffectrapport pluimveehouderij te Nieuw-Weerdinge te aanvaarden en dit
milieueffectrapport samen met het ontwerpbestemmingsplan in de inspraak te brengen.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 29 april 2010.
de griffier,

de voorzitter,

H.D. Werkman

C. Bijl

