
9 november 2016 
 
 

 

Noot voor de redactie 
Het volledige advies vindt u op http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/3156   
Voor meer informatie kunt u bellen met Sjoerd Harkema, 030 – 234 76 66 of 06 –55 79 47 73 
 

Persbericht  

 
Vleeskuikenbedrijf te Klazienaveen 

 

Milieueffectrapport nog niet compleet 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor vleeskuikenbedrijf Har-

mes Pluimvee B.V.  aan het Van Echtenskanaal te Klazienaveen beoordeeld. Zij 

mist in het rapport informatie over onder meer de bijdrage van de mestdroging 

en de mestverbranding aan de geurbelasting van de omgeving.  

 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-

eueffectrapporten. 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 

het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Emmen – besluit over het project. Zie ook 

www.commissiemer.nl 

 

Het project 

Harmes Pluimvee B.V. wil zijn vleeskuikenhouderij in Klazienaveen, gemeente Emmen 

wijzigen en uitbreiden van 123.500 naar 248.500 vleeskuikens. Ook komen er een 

mestdrooginstallatie en een mestverbrandingsinstallatie. Voor deze wijzigingen is een 

omgevingsvergunning voor milieu, bouwen en voor afwijken van het bestemmingsplan 

nodig. Voordat burgemeester en wethouders hierover besluiten zijn de milieugevolgen 

onderzocht in een milieueffectrapport. 

 

Het college heeft de Commissie gevraagd het rapport te toetsen. 

 

Het advies 

De Commissie vindt dat het rapport geen compleet beeld geeft van de geurhinder in de 

omgeving, omdat de bijdragen van de mestdroging en de mestverbranding aan de geur-

belasting onderbelicht zijn gebleven. Daarnaast vindt de Commissie dat er in het MER 

informatie ontbreekt over de hemelwaterberging en dat de informatie over het toe te 

passen ventilatiesysteem niet duidelijk is.   

 

De Commissie adviseert de gemeente Emmen het rapport aan te laten passen en 

daarna pas te besluiten. Hierdoor zijn straks de milieugevolgen van de veehouderij goed 

beschreven en zijn milieuvriendelijke technieken tijdig in beeld.  
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