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Persbericht 

 
 
Milieueffecten Pluimveeslachterij Dedemsvaart 
goed in beeld 
 
 
De milieueffecten van de uitbreiding van de pluimveeslachterij Plukon in Dedems-

vaart zijn goed beschreven. Het onderzoek laat nu zien wat de effecten zijn op 

verkeer en geluid. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar 

advies over het rapport. Gemeente Hardenberg heeft de Commissie gevraagd te 

adviseren over de informatie in het onderzoek.  

 

De pluimveeslachterij Plukon in Dedemsvaart verwerkt momenteel 225.000 kippen per 

dag en wil uitbreiden naar 360.000 kippen per dag. Daarvoor moet de fabriek 24 uur 

per dag open gaan en verandert de rijroute van de vrachtwagens. Mogelijk komt er ook 

een paneerafdeling en een uitgebreidere installatie om afvalwater te zuiveren.  

Voordat de gemeenteraad van Hardenberg besluit over het bestemmingsplan dat de 

uitbreiding van de pluimveeslachterij mogelijk maakt zijn de milieugevolgen onderzocht 

in een milieueffectrapport. De gemeenteraad heeft de Commissie m.e.r. om advies ge-

vraagd over de kwaliteit van het aangevulde rapport. Eerder adviseerde de Commissie 

om het rapport op geurhinder, luchtkwaliteit en verkeer aan te passen. 

 

Uit het rapport blijkt dat de toename in industrielawaai verzacht kan worden. Geuremis-

sie kan verzacht worden door een 30 meter hoge schoorsteen te gebruiken. In de geur-

berekeningen is ook de uitgebreide afvalwaterzuivering meegenomen. Het extra ver-

keer dat door de uitbreiding verwacht wordt, is nu goed in beeld gebracht. Voor meer-

dere woningen is er een positief effect en voor drie woningen aan de Rollepaal een 

negatief effect. Uit het onderzoek blijkt dat maatregelen niet veel effect sorteren (aan-

passing bestrating) of niet wenselijk zijn (schermen of omleiden verkeer). 

 

De Commissie vindt dat het milieueffectrapport voldoende informatie bevat om een be-

sluit te kunnen nemen over het bestemmingsplan waarin het milieubelang volwaardig 

wordt meegewogen.   

 

 

 

 

----------------------------------------------------------- 

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 

de gemeenteraad van Hardenberg - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3226
http://www.commissiemer.nl/

