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Oordeel over het milieueffectrapport (MER) 

Initiatiefnemer, P.A.G. Hendriks, wil de bestaande varkenshouderij aan de Moersloot 147 en 

149 in Ter Apel wijzigen en uitbreiden. Hiervoor is een vergunning op grond van de Wet al-

gemene bepalingen omgevingsrecht (omgevingsvergunning) noodzakelijk. Voor het besluit 

over de omgevingsvergunning is een milieueffectrapport (MER) opgesteld. De gemeente 

Vlagtwedde is bevoegd gezag.1  

 

In dit advies spreekt de Commissie voor de milieueffectrapportage (hierna ‘de Commissie’)2 

zich uit over de juistheid en de volledigheid van het MER. 

 

De Commissie is van oordeel dat het MER de essentiële informatie bevat om een besluit te 

kunnen nemen over de omgevingsvergunning waarin het milieubelang volwaardig wordt 

meegewogen. 

 

Het MER is goed leesbaar en bevat alle noodzakelijke informatie over de huidige situatie, het 

voornemen en de effecten daarvan. Uit het MER blijkt dat de wijziging en uitbreiding van de 

veehouderij aan de Moersloot 147 en 149 zal leiden tot een aanzienlijke afname van de 

emissies van ammoniak, geur en fijnstof. Dit wordt gerealiseerd door de inzet van emissie-

arme technieken. Er vindt daardoor een afname plaats ten opzichte van de huidige feitelijke 

situatie en de vergunde situatie.  

 

In het MER zijn de effecten van 2 alternatieven voor het voornemen beschreven waarbij ge-

bruik gemaakt wordt van andere luchtwassystemen. Bij deze alternatieven kan de emissie van 

ammoniak en geur nog verder worden verminderd, door bestaande stallen 147K en 149D aan 

te sluiten op een gecombineerd luchtwassysteem of een combinatie toe te passen van een 

gecombineerd luchtwassysteem èn een emissie-arm systeem in alle stallen.  

 

                                                           

1  In de beoogde bedrijfsopzet wordt de locatie aan de Moersloot 149 geheel omgevormd naar een zeugenhouderij. Op de 

locatie Moersloot 147 zullen gespeende biggen en vleesvarkens worden gehouden. Het totaal aantal dierplaatsen na 

uitvoering van het project wordt: 

 Moersloot 149: 746 zeugen, 80 opfokzeugen en 2 dekberen, 

 Moersloot 147: 2.952 gespeende biggen en 4.440 vleesvarkens. 

2  De samenstelling van de werkgroep van de Commissie m.e.r., haar werkwijze en verdere projectgegevens vindt u in bij-

lage 1 bij dit advies of op www.commissiemer.nl. 

http://www.commissiemer.nl/


 

 

  

BIJLAGE 1: Projectgegevens toetsing MER 

Initiatiefnemer: P.A.G. Hendriks  

 

Bevoegd gezag: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlagtwedde 

 

Besluit: vaststellen of wijzigen van omgevingsvergunningen 

 

Categorie Besluit m.e.r.: C14 

 

Activiteit: uitbreiding en wijziging van Varkenshouderij Hendriks Moersloot 147 en 149 te Ter 

Apel 

 

Procedurele gegevens: 

aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.: 16 juni 2014 

toetsingsadvies uitgebracht: 1 oktober 2014 

 

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. B. Barten (werkgroepsecretaris) 

ing. E. van Horssen-Maas 

ing. R.H. Schokker 

mr. C.Th. Smit (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 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:  

 Milieueffectrapport Varkenshouderij Hendriks Moersloot 147 en 149 te Ter Apel,  

22 januari 2014; 

 Milieueffectrapport Bijlagen, 22 januari 2014; 

 Aanvulling aanvraag omgevingsvergunning,10 juni 2014; 

 Toelichting op aanvraag en te nemen besluiten.  

 

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