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1. Oordeel over het MER 
De heren H. Pasman & W. van der Heide zijn voornemens hun varkensbedrijf met 1.990 
vleesvarkens, 18 zoogkoeien en 3 paarden aan de Coevorderstraatweg 64 te Nieuweroord uit 
te breiden naar 6.560 vleesvarkens. In de nieuwe situatie worden: 
• in 3 bestaande stallen 1.160 vleesvarkens gehuisvest;  
• twee nieuwe stallen gerealiseerd voor respectievelijk 2.600 en 2.800 vleesvarkens;  
• 3 paarden gehouden; 
Hiervoor wordt bij het bevoegd gezag, het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Hoogeveen, een vergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht(Wabo) voor de activiteit milieu aangevraagd. Voor de besluitvorming over de aan-
vraag van deze vergunning wordt de procedure van milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlo-
pen.  
 
De Commissie1 is van oordeel dat het MER de essentiële informatie bevat om het milieube-
lang volwaardig te kunnen meewegen in de besluitvorming. Het MER is echter onoverzichte-
lijk en bevat slordigheden. Belangrijke informatie is verspreid over verschillende hoofdstuk-
ken en moeilijk toegankelijk. Daardoor is de essentiële informatie moeilijk traceerbaar en 
controleerbaar.  
 
Uit het MER komt naar voren dat de beoogde bedrijfsuitbreiding ten opzichte van de huidige 
bedrijfsvoering in een geringe afname van ammoniakdepositie op Natura 2000 gebieden 
resulteert. Wat betreft geur neemt de individuele en cumulatieve geurbelasting op het dichtst 
bijgelegen gevoelige object af. De alternatievenvergelijking, zoals opgenomen in hoofdstuk 9 
van het MER, geeft hiervan een duidelijk beeld. 
 
Geurhinder 
De Commissie concludeert dat voor de beoogde bedrijfsuitbreiding de individuele geurhinder 
(met toepassing van de ‘50%-regel’) 2 voldoet aan de Wet geurhinder en veehouderij. De 
Commissie heeft in de geurberekeningen van de drie alternatieven echter kleine onjuistheden 
geconstateerd, waardoor de geurbelasting waarschijnlijk licht wordt onderschat. Een correctie 
van deze onjuistheden zal niet tot andere conclusies leiden, waardoor de vergunbaarheid van 
de alternatieven niet ter discussie staat.  
 
 

                                                           

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 ‘Advisering’ of door in het zoekvak het projectnummer in te geven. 

2   Artikel 3 lid 4 Wet geurhinder en veehouderij 
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BIJLAGE 1: Projectgegevens toetsing MER 

Initiatiefnemer: vleesvarkensbedrijf Pasman & Van der Heide 
 
Bevoegd gezag: college van burgemeester en wethouders van gemeente Hoogeveen 
 
Besluit: vergunning op grond van de Wet Milieubeheer 
 
Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: C.14.0 
 
Activiteit: uitbreiding van een vleesvarkensbedrijf 
 
Procedurele gegevens: 
aankondiging start procedure in Het Torentje van de Hoogeveensche Courant van 4 novem-
ber 2009 en in de Staatscourant van 4 november 2009 
ter inzage legging startnotitie: 5 november 2009 tot en met 18 december 2009 
adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.: 6 november 2009 
richtlijnenadvies uitgebracht: 15 januari 2010 
inhoudseisen vastgesteld: 28 januari 2010 
kennisgeving MER in de Krant van Hoogeveen op 4 november 2011 
ter inzage legging MER: 5 oktober t/m 16 november 2011 
aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.: 5 oktober 2011 
toetsingsadvies uitgebracht: 5 december 2011 
 
Samenstelling van de werkgroep: 
Per project stelt de Commissie een werkgroep samen bestaande uit enkele deskundigen, een 
voorzitter en een werkgroepsecretaris. De werkgroepsamenstelling bij het onderhavige pro-
ject is als volgt: 
Ing. E.E.M. Coopmann-van Overbeek 
Ing. G.J.H. Elbertsen (secretaris) 
Ing. M. Pijnenburg 
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 Commissie 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 reik-
wijdte en het detailniveau van het MER. Indien informatie ontbreekt, onvolledig of onjuist is, 
beoordeelt de Commissie of zij dit een essentiële tekortkoming 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 
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dus op hoofdzaken die van belang zijn voor de besluitvorming en gaat niet in op onjuisthe-
den of onvolkomenheden van ondergeschikt belang. 
Omdat de Commissie niet is geraadpleegd bij de voorbereiding op het MER heeft ze een loca-
tiebezoek afgelegd om zich goed op de hoogte te stellen van de situatie. 
Zie voor meer informatie over de werkwijze van de Commissie www.commissiemer.nl op de 
pagina Commissie m.e.r. 
 
Betrokken documenten:  
De Commissie heeft de volgende documenten betrokken bij haar advisering:  
• (2348-25) Milieueffectrapport (23 juni 2011)  

 
De Commissie heeft kennis genomen van de zienswijzen en adviezen die zij tot en met 14 
november 2011 van het bevoegd gezag heeft ontvangen. 
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