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1. Oordeel over het MER 
Melkveebedrijf Koonstra is voornemens haar melkveehouderij aan de Koloniedijk 1 te Vin-
kenbuurt te verplaatsen naar de Oude Zwolseweg ongenummerd te Vinkenbuurt, gemeente 
Ommen. Na hervestiging zal het bedrijf plaats bieden aan 100 stuks melkvee en 50 stuks 
vrouwelijk jongvee. Om deze hervestiging te kunnen realiseren is een nieuw agrarisch bouw-
vlak noodzakelijk. Hiervoor dient het bestemmingsplan gewijzigd te worden. Voor de besluit-
vorming over de bestemmingsplanwijziging wordt de plan-m.e.r-procedure doorlopen. Be-
voegd gezag in deze procedure is de gemeenteraad van de gemeente Ommen. 
 
In dit advies spreekt de Commissie1 voor de milieueffectrapportage (hierna de Commissie) 
zich uit over de volledigheid en juistheid van het MER. 
 
De Commissie vindt het MER goed leesbaar en overzichtelijk. Het geeft een duidelijke be-
schrijving van het voornemen, de benodigde aanpassing van het bestemmingsplan en de 
effecten van het voornemen voor de omgeving. Naar aanleiding van vragen van de Commissie 
over de uitwerking van de saldering van de ammoniakdepositie en het proces van locatiekeu-
ze is door de initiatiefnemer een aanvullende toelichting2 opgesteld. 
 
De Commissie is van oordeel dat het MER, tezamen met de verkregen toelichting, de essenti-
ele informatie bevat om een besluit te kunnen nemen over de bestemmingsplanwijziging 
waarin het milieubelang volwaardig wordt meegewogen.  
 
Uit het MER blijkt dat verplaatsing van het bedrijf nadelige gevolgen heeft voor de Natura 
2000-gebieden als gevolg van stikstofdepositie op kwetsbare habitats. De toename van stik-
stofdepositie op Natura 2000-gebieden wordt volgens het MER gesaldeerd met de ammoni-
akdepositie van het te saneren oude bedrijf en met ammoniakrechten die aangekocht worden 
van een bedrijf uit de directe omgeving. Hierdoor blijft de stikstofdepositie op voor verzuring 
gevoelige habitattypen gelijk of neemt zelfs iets af. Voor de overige effectenindicatoren voor 
Natura 2000-gebieden zijn geen effecten te verwachten, mede gezien de grote afstand tot 
het dichtst bijgelegen Natura 2000-gebied (± 8 km). 
 
Uit het MER blijkt tevens duidelijk hoe de keuze voor de gewenste locatie tot stand is geko-
men. Het MER geeft een beschrijving van de verkenning van mogelijk over te nemen bedrijven 
in de omgeving en motivering van de locatie van het gewenste perceel. Ook de afweging voor 
de plaats van het bouwvlak binnen dit perceel is op heldere wijze inzichtelijk gemaakt. 
 
 
 

                                                           

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    De toelichting op het MER welke de Commissie naar aanleiding van het locatiebezoek heeft ontvangen heeft nog niet ter 
inzage gelegen. De Commissie adviseert deze bij een volgende stap in de procedure alsnog ter inzage te leggen. 
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BIJLAGE 1: Projectgegevens toetsing MER 

Initiatiefnemer:  melkveebedrijf Koonstra 
 
Bevoegd gezag: gemeenteraad van de gemeente Ommen-Hardenberg 
 
Besluit: wijzigen van het bestemmingsplan 
 
Categorie Besluit m.e.r.:  
plan-m.e.r. vanwege kaderstelling voor categorie D 14.0  
plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling 
 
Activiteit: wijzigen van het bestemmingsplan ten behoeve van de verplaatsing van een melk-
veehouderij. 
 
Procedurele gegevens: 
kennisgeving MER in de Staatscourant van 4 juli 2013  
ter inzage legging MER: 4 juli t/m 14 augustus 2013 
aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.: 11 juli 2013 
toetsingsadvies uitgebracht: 10 september 2013 
 
Samenstelling van de werkgroep: 
Per project stelt de Commissie een werkgroep samen bestaande uit enkele deskundigen, een 
voorzitter en een werkgroepsecretaris. Bij dit project bestaat de werkgroep uit: 
Ir. S. Bokma 
Ing. G.J.H. Elbertsen (secretaris) 
Ir. N.G. Ketting (voorzitter) 
Ing. M.M.J. Pijnenburg 
 
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 het besluit. 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 van eventuele documenten over de reikwijdte 
en het detailniveau van het MER. Indien informatie ontbreekt, onvolledig of onjuist is, beoor-
deelt de Commissie of zij dit een essentiële tekortkoming vindt. Daarvan is sprake als aan-
vullende 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, 
vóór 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. 
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 advies:  
• planMER Melkveebedrijf Koonstra, Vinkenbuurt (30 juli 2013) 
• Bestemmingsplan Buitengebied, Oude Zwolseweg ong. vinkenbuurt (1 juli 2013) 
• Aanvulling planMER Melkveebedrijf Koonstra (19 augustus 2013) 

 
De Commissie heeft geen zienswijzen of adviezen via bevoegd gezag ontvangen.  
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