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Aanvaardingsbesluit milieueffectrapport varkenshouderij Huirne
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Aan de gemeenteraad
Voorgesteld besluit
Het milieueffectrapport varkenshouderij Huirne aanvaarden

Samenvatting

Fokvarkensbedrijf W.F. Huirne C.V is voornemens haar activiteiten uit te breiden. De omvang van de
activiteit komt boven een door het Besluit milieueffectrapportage aangegeven grens. Daarom is het
wettelijk verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen en de procedure daarvoor te
doorlopen.
Voor deze uitbreiding wordt bij het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Emmen een omgevingsvergunning aangevraagd. Om de voorgenomen activiteit te kunnen realiseren
is ook een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk.
In gevallen waarin zowel voor het kaderstellende plan als voor de vergunning een
milieueffectrapportage-procedure moet worden doorlopen bestaat de mogelijkheid om de twee
procedures aan elkaar te koppelen waarbij de zwaarste procedure wordt gevolgd. Bij dit initiatief is
gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. De gemeenteraad van Emmen is daarin het bevoegd gezag.
De procedure is wettelijk vastgelegd. Onderdeel van deze procedure is het aanvaarden van het
opgestelde milieueffectrapport door de gemeenteraad. Dit houdt in dat de raad vast dient te stellen
dat het milieueffectrapport met inachtneming van de vastgestelde richtlijnen is opgesteld (de
zogenaamde aanvaardbaarheidsbeoordeling). Deze richtlijnen zijn vastgesteld in de openbare
vergadering van de raad van 29 april 2010 (RA10.0029).
Het college is van oordeel dat het opgestelde MER voldoet aan de formele en inhoudelijke eisen en
stelt nu voor om het te aanvaarden.
Het MER wordt na het aanvaardingsbesluit van de gemeenteraad naar de Commissie voor de m.e.r.
toegestuurd voor een toetsingsadvies. In dit advies geeft de Commissie voor de m.e.r. aan of het MER
kwalitatief en kwantitatief voldoende informatie biedt voor de besluitvorming m.b.t. het
bestemmingsplan en de omgevingsvergunning.

Bijlagen:

Stukken ter inzage:
Collegebesluit d.d. 30 oktober 2012 en de daarbij behorende stukken
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1. Aanleiding voor het voorstel
Fokvarkensbedrijf W.F. Huirne C.V, Strengdijk 50 te Erica is voornemens haar activiteiten uit te breiden.
De omvang van de activiteit komt boven een door het Besluit milieueffectrapportage aangegeven grens.
Daarom is het wettelijk verplicht om een milieueffectrapport op te stellen en de procedure daarvoor te
doorlopen.
Voor deze uitbreiding wordt bij het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Emmen een
omgevingsvergunning aangevraagd. Om de voorgenomen activiteit te kunnen realiseren is ook een wijziging
van het bestemmingsplan noodzakelijk.
In gevallen waarin zowel voor het kaderstellende plan als voor de vergunning een milieueffectrapportageprocedure moet worden doorlopen bestaat de mogelijkheid om de twee procedures aan elkaar te koppelen
waarbij de zwaarste procedure wordt gevolgd. Bij dit initiatief is gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.

2. Argumentatie/beoogd effect
Voor de inhoud van de milieueffectrapportage heeft de raad richtlijnen vastgesteld.
In de richtlijnen beschouwt de gemeenteraad de onderstaande punten als essentiële informatie in het MER.
Dat wil zeggen dat voor het meewegen van het milieubelang in de besluitvorming het MER in ieder geval
onderstaande informatie moet bevatten:
de toekomstige emissie en depositie van verzurende en vermestende stoffen door het bedrijf in relatie
tot de gevolgen daarvan op kwetsbare natuur, zoals Natura 2000-gebieden en de ecologische
Hoofdstructuur (EHS) evenals de in Duitsland gelegen natuurgebieden ' Tausendschrittmoor 'en
'Wesuweer Moor';
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.
Op grond van artikel 7.18 van de Wet milieubeheer dient het bevoegd gezag te beoordelen of het MER
voldoet aan de vastgestelde richtlijnen en aan de wettelijke eisen. De richtlijnen zijn door de raad
vastgesteld en zijn gebaseerd op het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage. Het
milieueffectrapport is opgesteld in opdracht van de initiatiefnemer.
Vastgesteld kan worden dat het MER voldoet aan de eisen van de Wet milieubeheer en aan de richtlijnen en
kan ter aanvaarding aan de gemeenteraad worden voorgelegd . Het MER wordt na het aanvaardingsbesluit
van de gemeenteraad naar de Commissie voor de m.e.r. toegestuurd voor een toetsingsadvies. In dit
onafhankelijk advies geeft de Commissie voor de m.e.r. aan of het MER kwalitatief en kwantitatief
voldoende informatie biedt voor de besluitvorming.
3. Relatie met bestaand beleid/eerder genomen besluiten
Het milieueffectrapport is opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen. Deze richtlijnen zijn
vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 29 april 2010 (RA10.0029).
De uitbreiding van deze varkenshouderij is in overeenstemming met de door de raad in september 2007
vastgestelde “Beleidsnotitie verruiming agrarische bouwpercelen” en het ontwerpbestemmingsplan
Buitengebied gemeente Emmen.

4. Afstemming met externe partijen/communicatie
N.v.t.

-35. Financiële consequenties/voorgestelde dekking
N.v.t.
Een concept-besluit is bijgevoegd.
Emmen, 30 oktober 2012,
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. 30 oktober 2012, nummer: 12/899;

besluit:

het milieueffectrapport varkenshouderij Huirne, Strengdijk 50 te Erica te aanvaarden.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 20 december 2012 .

de griffier,

de voorzitter,

H.D. Werkman

C. Bijl

