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Oordeel over het MER 
Maatschap De Groot-Souwer heeft het voornemen haar vleeskuikenhouderij aan de 
Vossenburg 1 te Kiel-Windeweer uit te breiden. In de huidige situatie worden maxi-
maal 102.000 vleeskuikens traditioneel gehouden. Daarnaast zijn 26 runderen ouder 
dan 2 jaar en 10 schapen vergund. Na de uitbreiding kent het bedrijf in totaal 305.000 
vleeskuikens.  
Voor de besluitvorming over de vergunning op grond van de Wet milieubeheer is de 
procedure voor een milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen. Het college van burge-
meester en wethouders van de gemeente Hoogezand-Sappemeer is bevoegd gezag. 
Op 13 april 2010 heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage1 het milieueffect-
rapport (MER) ontvangen.  
De Commissie miste in het MER informatie over de referentiesituatie die naar haar 
oordeel essentieel is voor het meewegen van het milieubelang in de besluitvorming. 
Maatschap de Groot heeft een aanvulling op het MER ingediend. Het bevoegd gezag 
heeft de Commissie op 26 juli 2010 verzocht advies uit te brengen over deze aanvul-
ling. 
 
De Commissie is van mening dat in het MER en de aanvulling tezamen de essentiële 
informatie aanwezig is. Het MER geeft informatie over de belangrijkste milieuparame-
ters voor dit initiatief: geur, ammoniak en fijn stof. Voor deze en andere milieuaspec-
ten zijn de effecten van de referentiesituatie, vergunde situatie, het voorkeursalterna-
tief en de andere alternatieven in kaart gebracht en is een vergelijking gepresenteerd. 
Daaruit blijkt dat het voorkeursalternatief leidt tot hogere emissies van ammoniak, 
geur en fijn stof. 

Toelichting op het oordeel 
Het MER 
In paragraaf 4.1 is de referentiesituatie beschreven. Bij de beschrijving van de referen-
tiesituatie zijn alleen de feitelijke dieraantallen in het huidige huisvestingssysteem 
benoemd. In de beschreven referentiesituatie zijn niet de autonome ontwikkelingen tot 
2020, waarbij wordt voldaan aan de regelgeving (waaronder IPPC-richtlijn en Besluit 
huisvesting), meegenomen. Hierdoor zijn de beschreven milieueffecten van de alterna-
tieven onderling niet goed te vergelijken. De Commissie adviseerde in een aanvulling 
op het MER de aangepaste referentiesituatie (feitelijke situatie inclusief autonome ont-
wikkeling) te beschrijven. De aangepaste referentiesituatie diende te worden vergele-
ken met de verschillende alternatieven. 
 
 
                                                           

1  Voor de samenstelling van de werkgroep van de Commissie m.e.r., haar werkwijze en verdere projectgegevens, 
zie bijlage 1 bij dit advies. Projectgegevens en bijbehorende stukken, voor zover digitaal beschikbaar, zijn ook 
te vinden via commissiemer.nl onder ‘Adviezen Commissie’. 
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Aanvulling op het MER 
In de aanvulling zijn de alternatieven op een overzichtelijke wijze vergeleken met de 
juiste referentiesituatie. Daardoor wordt inzichtelijk dat het voorkeursalternatief ten 
opzichte van de referentiesituatie leidt tot een verdubbeling van de depositie op alle 
kwetsbare natuurgebieden, terwijl de toename in vergelijking met de vergunde situatie 
ongeveer 20% bedraagt. Het meest milieuvriendelijke alternatief geeft door de lagere 
ammoniakemissie de laagste depositie.  



 

 

BIJLAGE 1: Projectgegevens toetsing MER 

Initiatiefnemer: Maatschap De Groot 
 
Bevoegd gezag: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hooge-
zand-Sappemeer 
 
Besluit: vergunning op grond van de Wet milieubeheer  
 
Categorie Besluit m.e.r.:  categorie C14.0 
 
Activiteit: uitbreiding en wijziging van een vleeskuikenbedrijf 
 
Procedurele gegevens: 
aankondiging start procedure in regiokrant van 9 april 2009  
ter inzage legging informatie over het voornemen: 16 april tot en met 27 mei 2009 
adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.: 1 april 2009 
richtlijnenadvies: 18 juni 2009  
richtlijnen vastgesteld: 1 juli 2009 
kennisgeving MER in de Regiokrant van 12 mei 2010 
ter inzage legging MER: 14 mei tot en met  24 juni 2010 
aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.:  12 april 2010 
toetsingsadvies uitgebracht: 17 augustus 2010 
 
Samenstelling van de werkgroep: 
Per project stelt de Commissie een werkgroep samen bestaande uit enkele deskundi-
gen, een voorzitter en een werkgroepsecretaris. De werkgroepsamenstelling bij het 
onderhavige project is als volgt: 
 
ing. H.H. Ellen 
dhr. W. Foppen 
ing. H.J.M. Hendriks (secretaris) 
ir. N.G. Ketting (voorzitter) 
 
Werkwijze Commissie bij toetsing: 
Tijdens de toetsing gaat de Commissie na of het MER voldoende juiste informatie bevat 
om het milieubelang volwaardig mee te kunnen wegen in de besluitvorming. De Com-
missie gaat bij het toetsen uit van de wettelijke eisen voor de inhoud van een MER, 
zoals aangegeven in artikel 7.7 dan wel 7.23 van de Wet milieubeheer en de eventuele 
documenten over de reikwijdte en het detailniveau van het MER. Indien informatie ont-
breekt, onvolledig of onjuist is, beoordeelt de Commissie of zij dit een essentiële te-
kortkoming vindt. Daarvan is sprake, als aanvullende informatie in de ogen van de 
Commissie kan leiden tot andere afwegingen. In die gevallen adviseert de Commissie 
de ontbrekende informatie alsnog beschikbaar te stellen, alvorens het besluit wordt 
genomen. Opmerkingen over niet-essentiële tekortkomingen in het MER worden in het 
toetsingsadvies opgenomen, voor zover ze kunnen worden verwerkt tot duidelijke 
aanbevelingen voor het bevoegde gezag. De Commissie richt zich in het advies dus op 



 

 

hoofdzaken die van belang zijn voor de besluitvorming en gaat niet in op onjuistheden 
of onvolkomenheden van ondergeschikt belang. 
Zie voor meer informatie over de werkwijze van de Commissie www.commissiemer.nl 
op de pagina adviezen Commissie m.e.r. 
 
De Commissie heeft kennis genomen van de zienswijzen en adviezen, die zij van het 
bevoegd gezag heeft ontvangen. Dit advies verwijst naar een reactie als die nieuwe 
inzichten naar voren brengt over specifieke lokale milieuomstandigheden of te onder-
zoeken alternatieven. Een overzicht van de zienswijzen en adviezen is opgenomen in 
bijlage 2. 



 

 

BIJLAGE 2: Lijst van zienswijzen en adviezen 

1. Provincie Drenthe, Assen 
2. SRK Rechtsbijstand, namens dhr. en mw. Van Ginneken, Kiel-Windeweer 
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Maatschap de Groot-Souwer heeft het voornemen haar vleeskuikenhouderij aan 
de Vossenburg 1 te Kiel-Windeweer uit te breiden. In de huidige situatie worden 
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