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Corrigendum: 
 
Op pagina 10 van deel A staat onderstaande tekst: 
Aanvrager is van mening dat de locatie geschikt is om het bedrijf te vergroten. Er is al een 
middelgroot bedrijf aanwezig. De effecten op het milieu zijn beperkt. Het bedrijf is gelegen in 
een verwevingsgebied en daarom geschikt voor dit soort activiteiten. Om op nationaal en 
internationaal niveau mee te blijven doen is de voorgenomen bedrijfsontwikkeling 
noodzakelijk. 
 
Deze moet vervangen worden door: 
 
Aanvrager is van mening dat de locatie geschikt is om het bedrijf te vergroten. Er is al een 
middelgroot bedrijf aanwezig. De effecten op het milieu zijn beperkt. Het bedrijf is gelegen in 
een open gebied met agrarische activiteiten en daarom geschikt voor dit soort activiteiten. 
Om op nationaal en internationaal niveau mee te blijven doen is de voorgenomen 
bedrijfsontwikkeling noodzakelijk. 
 
Op pagina 14-15 van deel A staat onderstaande tekst: 
De startnotitie welke tevens dienst doet als Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) heeft ter 
inzage gelegen van 18 november 2009 tot en met 30 december 2009. Er zijn geen 
zienswijzen naar voren gebracht met betrekking tot de te onderzoeken milieueffecten. De 
commissie m.e.r. heeft na bestudering van de Startnotitie richtlijnen opgesteld voor het 
opstellen van het MER (rapportnummer 2349-18, d.d. 14 januari 2010). De gemeente 
Emmen heeft op 29 april 2010 de “richtlijnen voor het milieueffectrapport” vastgesteld. 
 
Deze moet vervangen worden door: 
 
De startnotitie welke tevens dienst doet als Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) heeft ter 
inzage gelegen van 13-01-2011. Er zijn geen zienswijzen naar voren gebracht met 
betrekking tot de te onderzoeken milieueffecten. De commissie m.e.r. heeft na bestudering 
van de Startnotitie richtlijnen opgesteld voor het opstellen van het MER (rapportnummer 
2517-24, d.d. 13-04-2011). De gemeente Hardenberg heeft op 21-06-2011 de“richtlijnen voor 
het milieueffectrapport” vastgesteld. 
 
Op pagina 78 deel B staat aangegeven dat zodra de MER  doorlopen is, een vergunning 
ingevolge de waterwet zal worden aangevraagd. Deze vergunningaanvraag is inmiddels al 
ingediend bij de Provincie. 


