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Commissie voor de milieueffectrapportage

Persbericht: Uitbreiding melkveebedrijf Winschoterweg
Groningen
Milieueffectrapport nog niet compleet
De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor een melkveebedrijf aan
de Winschoterweg te Groningen beoordeeld. Zij adviseert het rapport op enkele
punten aan te vullen.
De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De
Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval
de gemeenteraad van Groningen - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.

Het project
De eigenaar van de veehouderij op de Winschoterweg in de gemeente Groningen wil
de stallen voor melkvee uitbreiden en een mestverwerkingsinstallatie aanleggen. Voor
de uitbreiding is een nieuwe omgevingsvergunning en een wijziging in het bestemmingsplan noodzakelijk. Voorafgaand hieraan zijn de milieugevolgen onderzocht in een
milieueffectrapport.
De gemeenteraad heeft de Commissie gevraagd het rapport te toetsen.
Het advies
Het milieueffectrapport geeft nog geen complete beschrijving van de geluidhinder van
het bedrijf. Het rapport geeft bovendien nog geen goed beeld van de negatieve gevolgen door luchtverontreiniging vanuit het bedrijf (uitstoot van ammoniak). Deze luchtverontreiniging heeft negatieve gevolgen voor omliggende natuurgebieden, zoals de Drentsche Aa.
Tot slot ontbreekt nog een beschrijving van de maatregelen die het bedrijf kan nemen
waarmee de toename aan milieubelasting teruggedrongen kan worden. Voorbeelden
daarvan zijn dichte stallen met een enkele opening die verder van nabijgelegen woningen zit om de geurhinder te beperken. Het milieueffectrapport geeft geen inzicht in de
vraag of de inzet van luchtwassers en een beperking van het maximale aantal dieren
dat in de stallen gehouden kunnen worden voldoende zullen zijn, om negatieve gevolgen voor omliggende natuurgebieden te voorkomen.
De Commissie adviseert de ontbrekende informatie eerst in beeld te brengen voordat
er een besluit wordt genomen over het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning.

Noot voor de redactie
Het volledige advies vindt u op http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/2970
Voor meer informatie kunt u bellen met Sjoerd Harkema: 06-55794773.

