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1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER)

VOF Kuikenmesterij Haan wil zijn vleeskuikenbedrijf aan de Vledders 44 en 801 te Nieuw 

Weerdinge uitbreiden om een gesloten systeem van ei naar vleeskuiken te creëren. Het doel 

is om de kuikens niet meer als eendagskuikens aan te voeren, maar als broedeieren. Voor 

deze nieuwe activiteiten wordt het bedrijf uitgebreid met een pre-care stal en een high-care 

stal voor vleeskuikens. Het huidige aantal vleeskuikens, 215.000 stuks, wordt met 110.000 

jonge kuikens uitgebreid tot 325.000 stuks.  

Het bedrijf beschikt verder over een houtkachel voor de verwarming van de stallen, met bij-

behorende opslag van houtsnippers, en over een voermenginstallatie met opslagsilo’s voor 

graan en mengvoeder.  

Voor dit project wordt een omgevingsvergunning voor milieu en bouwen aangevraagd bij de 

gemeente Emmen. Ter onderbouwing van de besluitvorming zijn de milieugevolgen van de 

uitbreiding beschreven in een milieueffectrapport (MER). De gemeente Emmen heeft de onaf-

hankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage (hierna: “de Commissie”) gevraagd het 

MER te toetsen. De gemeente heeft aangegeven dat het MER nog niet ter inzage ligt, zodat er 

wijzigingen en aanvullingen kunnen worden aangebracht. 

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 aanvraag voor een omgevingsvergunning waarin het milieubelang 

volwaardig wordt meegewogen. 

De Commissie vindt het MER goed leesbaar, inzichtelijk en compleet. In hoofdstuk 2 van dit 

advies geeft de Commissie nog enkele aanbevelingen voor het vervolgtraject. 

2. Aanbevelingen voor de besluitvorming

De Commissie wil met onderstaande aanbevelingen een bijdrage leveren aan de kwaliteit van 

de verdere besluitvorming. De opmerkingen in dit hoofdstuk hebben geen betrekking op es-

sentiële tekortkomingen. Aangezien het MER nog niet ter inzage heeft gelegen adviseert de 

Commissie om onderstaande aanbevelingen zo mogelijk nog mee te nemen in het definitieve 

MER.  

1 De locaties Vledders 44 en 80 liggen aan weerszijden van de weg Vledders. 

2  De samenstelling en werkwijze van de werkgroep van de Commissie m.e.r. en verdere projectgegevens staan in bijlage 

1 van dit advies. U vindt de projectstukken die bij het advies zijn gebruikt, via de link 3144 of door dit nummer op 

www.commissiemer.nl in te vullen in het zoekvak. 

http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/3144
http://www.commissiemer.nl/
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2.1 Referentiesituatie en ventilatie 

Uit het MER blijkt dat er voor de beoordeling van de milieueffecten van het voornemen ver-

schillende referentiesituaties worden gebruikt3. Bovendien constateert de Commissie dat de 

informatie in het MER over de toe te passen ventilatiesystemen niet eenduidig is. Zo wordt er 

bijvoorbeeld zonder duidelijke onderbouwing uitgegaan van verschillende ventilatiebehoeften 

van de vleeskuikens. Ook over de berekening van de uittreedsnelheid op basis van de diame-

ter van de ventilatoren kan discussie ontstaan. Een eenduidige en consistente beschrijving 

hiervan is van belang voor de berekening van de belasting van de omgeving met fijn stof, 

geur en ammoniak in de referentiesituatie en bij de verschillende alternatieven. De Commis-

sie constateert echter dat deze uitgangspunten van beperkte invloed zullen zijn op de emis-

sies en daardoor niet bepalend voor de conclusies in het MER. Daarom is geen sprake van es-

sentiële tekortkomingen in het MER.  

 De Commissie beveelt aan om voorafgaand aan de besluitvorming de optredende

uittreedsnelheden te onderbouwen met eenduidige berekeningen en, vooral ten aan-

zien van de emissies van ammoniak en geur, de verschillen tussen de referentiesitu-

atie, het voornemen (en alternatieven) duidelijk en consistent in beeld te brengen.

2.2 Milieugevolgen zeer jonge kuikens 

De broedeieren worden in een broedinstallatie in de zogenoemde pre-care stal gedurende 18 

dagen voorgebroed tot enkele dagen voor het uitkomen van de eieren. De eieren worden 

daarna verplaatst naar broedschalen in de zogenoemde high-care stal, waar de kuikens on-

geveer 3 dagen later uit het ei komen. In deze nieuwe high-care stal worden maximaal bo-

vengenoemde 110.000 kuikens uitgebroed, welke op een leeftijd van circa negen dagen oud 

worden overgeplaatst naar de aanwezige vleeskuikenstallen.  

Het in het MER beschreven huisvestingssysteem voor de zeer jonge kuikens (de high-care 

stal) is een nieuw concept dat in deze uitvoering nog niet is opgenomen in de Rav4. Uit het 

MER blijkt dat bij gebrek aan een emissiefactor voor dit systeem wordt uitgegaan van emis-

siefactoren van een systeem met een naar verwachting hogere emissie. Het inzicht van be-

langhebbenden in de gevolgen van de uitbreiding van het bedrijf is volgens de Commissie 

meer gediend met een beschrijving van de te verwachten emissies op basis van de verschillen 

met de systemen die wel in de Rav zijn opgenomen. Daarmee worden de milieugevolgen van 

het voornemen naar verwachting beter in beeld gebracht dan met de nu toegepaste worst-

case benadering. De Commissie beveelt daarnaast aan om in de definitieve MER aandacht te 

besteden aan de gebruikte terminologie, ten behoeve van de begrijpelijkheid van het MER 

voor derden.  

 De Commissie beveelt aan om voorafgaand aan de besluitvorming, zo mogelijk in de

definitieve MER, op een begrijpelijke manier aan te geven in hoeverre de uitbreiding

van het bedrijf afwijkt van de overige vleeskuikenstallen en wat de invloed daarvan

kan zijn op de milieueffecten ten gevolge van de uitbreiding.

3 De feitelijke/vergunde situatie op grond van de milieuvergunning en de situatie op grond van de Nbw-vergunning  

4 Regeling ammoniak en veehouderij, behorende bij de Wet ammoniak en veehouderij. In deze regeling is een overzicht 

opgenomen van de emissies van verschillende stalsystemen. 



1 

BIJLAGE 1: Projectgegevens toetsing MER 

Initiatiefnemer: VOF Kuikenmesterij Haan 

Bevoegd gezag: Gemeenteraad van de gemeente Emmen 

Besluit: vaststellen of wijzigen van omgevingsvergunning voor milieu en bouwen 

Categorie Besluit m.e.r.: C14 

Activiteit: VOF Kuikenmesterij Haan te Nieuw Weerdinge heeft het voornemen haar bedrijf uit 

te breiden en de bedrijfsvoering te wijzigen, onder meer door het toevoegen van een broederij 

en een stal voor zeer jonge kuikens. Daartoe zullen enkele bedrijfsgebouwen worden bijge-

bouwd. Vanwege de omvang van de uitbreiding is een m.e.r. vereist. 

Bijzonderheden: 

Procedurele gegevens: 

Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.: 30 juni 2016 

Toetsingsadvies uitgebracht: 8 november 2016 

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: 

dhr. ing. H.H. Ellen 

dhr. dr. F.H. Everts 

dhr. ing. J.H. Grit (secretaris) 

mw. M.A.J. van der Tas (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, 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 ad-

viseert de Commissie de ontbrekende informatie alsnog beschikbaar te stellen, vóór het be-

sluit wordt genomen. Opmerkingen over niet-essentiële tekortkomingen in het MER worden in 

het toetsingsadvies opgenomen voor zover ze kunnen worden verwerkt tot duidelijke aanbe-

velingen 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 onvolkomenhe-

den van ondergeschikt belang. Zie voor meer informatie over de werkwijze van de Commissie: 

http://www.commissiemer.nl/advisering/watbiedtdecommissie  

Betrokken documenten:  

U vindt de projectstukken die bij het advies zijn gebruikt, door op www.commissiemer.nl pro-

jectnummer 3144 in te vullen in het zoekvak. 

http://www.commissiemer.nl/advisering/watbiedtdecommissie
http://www.commissiemer.nl/
http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/3144
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