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Persbericht 

 
Milieueffectrapport Bestemmingsplan Pluimveeslachterij 
Dedemsvaart 
 
Onderzoek gevolgen verkeer en geur beter 
 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor het bestemmingsplan 

voor de uitbreiding van pluimveeslachterij Plukon in Dedemsvaart beoordeeld. 

Het rapport is nog niet compleet, met name informatie over vrachtverkeer en geur 

ontbreekt. De Commissie adviseert daarom het rapport te laten aanpassen. 

 

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 

de gemeenteraad van Hardenberg - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

De pluimveeslachterij Plukon in Dedemsvaart verwerkt momenteel 225.000 kippen per 

dag en wil uitbreiden naar 360.000 kippen per dag. Daarvoor moet de fabriek 24 uur 

per dag open gaan en verandert de rijroute van de vrachtwagens. Mogelijk komt er ook 

een paneerafdeling en een uitgebreidere installatie om afvalwater te zuiveren. Om de 

uitbreiding mogelijk te maken moet het bestemmingsplan aangepast worden. Voordat 

de gemeenteraad besluit over het plan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieu-

effectrapport.  

 

De raad heeft de Commissie gevraagd de kwaliteit van het rapport te beoordelen. 

 

Het advies 

Uit het rapport blijkt dat verkeer en geurhinder belangrijke aandachtspunten zijn van de 

uitbreiding. Zo laat het rapport zien dat de uitbreiding zorgt voor meer vrachtverkeer. 

Het is echter niet duidelijk welke overlast door (piek)geluiden en trillingen voor nabijge-

legen woningen hierdoor ontstaat. 

 

Geurhinder kan ontstaan vanuit de fabrieksschoorstenen en de afvalwaterzuivering. Af-

hankelijk van de uitvoering veroorzaken ze mogelijk extra geuroverlast. In het rapport 

is echter de meest uitgebreide afvalwaterzuivering niet onderzocht. Daarnaast wordt 

het effect van maatregelen die geurhinder terugdringen niet duidelijk.  

 

De Commissie adviseert daarom om het rapport te laten aanpassen en pas daarna een 

besluit te nemen. Hierdoor is voor de gemeenteraad duidelijk welke maatregelen des-

gewenst voorgeschreven kunnen worden om hinder te voorkomen of te verminderen. 

De gemeente heeft aangegeven het advies over te nemen en de aanvulling voor te 

leggen aan de Commissie. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3226
http://www.commissiemer.nl/

