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Persbericht  

 
 

Milieueffectrapport vleeskuikenhouderij te Spijk 

onvoldoende duidelijk  

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor vleeskuikenhouderij Rij-

zebol aan de Kolhorsterweg te Spijk, gemeente Delfzijl getoetst. Zij is van mening 

dat het rapport de effecten van uitbreiding van het bedrijf nog niet duidelijk be-

schrijft.  

 

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 Delfzijl – besluit over het project. Zie ook 

www.commissiemer.nl 

 

Het project 

De familie Rijzebol wil haar vleeskuikenhouderij in Spijk, gemeente Delfzijl uitbreiden 

met twee nieuwe stallen. Het aantal vleeskuikens neemt toe van 119.000 naar 238.000 

stuks. Hiervoor zijn een omgevingsvergunning voor milieu en bouwen en een wijziging 

van het bestemmingsplan nodig. Voordat burgemeester en wethouders hierover beslui-

ten zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. 

 

Het college heeft de Commissie gevraagd het rapport te toetsen. 

 

Het advies 

De Commissie is van mening dat het rapport de milieueffecten van de uitbreiding nog 

niet duidelijk beschrijft. Zo blijkt uit nadere beschouwing van de berekening van de hoe-

veelheid stikstof die in natuurgebieden terecht komt dat de drempelwaarden worden 

overschreden. Bovendien worden de milieueffecten van deze uitbreiding afgewogen te-

gen de effecten van een verkleining van een ander bedrijf in een andere gemeente. Een 

dergelijke afweging is niet alleen niet toegestaan, maar geeft ook een te gunstig beeld 

van de milieueffecten van de uitbreiding van het bedrijf. 

De Commissie adviseert daarom het rapport aan te vullen met een gecorrigeerde be-

oordeling. 
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