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Persbericht 

 
 
Uitbreiding varkenshouderij Beerzerveld zonder 
belangrijke milieugevolgen 
 
De aanpassing en uitbreiding van een varkenshouderij in Beerzerveld leidt niet 

tot belangrijke nadelige gevolgen voor de omgeving. Dit blijkt uit de aanmeldno-

titie die is opgesteld om te kunnen beoordelen of een milieueffectrapport nodig 

is. De gemeente Ommen had de Commissie voor de milieueffectrapportage ge-

vraagd om de inhoud van deze notitie te beoordelen.  

 

Een varkenshouder aan de Knolsdijk 1 in Beerzerveld, met een vergunning voor circa 

1.300 varkens, wil uitbreiden. Het plan is om de bestaande stallen volledig te vervangen 

door nieuwe stallen voor ruim 13.000 gespeende biggen en 60 stuks rundvee. Voordat 

de gemeente Ommen kan besluiten over de omgevingsvergunning, moet zij beoordelen 

of een milieueffectrapport nodig is. Dit is een m.e.r.-beoordeling. De Commissie heeft 

op verzoek van de gemeente getoetst of de aanmeldnotitie hiervoor voldoende infor-

matie bevat.  

 

De forse toename in het aantal dieren kan leiden tot meer geur, fijnstof en ammoniak. 

Om dit te voorkomen worden de stallen voorzien van installaties die de uitstoot van 

deze stoffen beperken, zoals luchtwassers. De notitie laat zien dat met deze maatrege-

len de geur niet toeneemt en dat de fijnstof binnen de wettelijke normen blijft. De uitstoot 

van ammoniak neemt af, en daarmee ook de stikstofdepositie op beschermde natuur.  

 

De notitie gaat uitgebreid in op onderwerpen waar belangrijke nadelige gevolgen voor 

het milieu te verwachten zijn. Andere onderwerpen, zoals beschermde soorten, ver-

keersveiligheid, archeologie en landschap zijn met minder detail uitgewerkt. Dit is niet 

omdat er geen effecten zijn, maar omdat aannemelijk is dat deze beperkt zijn. De Com-

missie wijst erop dat verdere uitwerking wel nodig is voordat een vergunning voor het 

project verleend kan worden.  

 

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

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 gemeente Ommen – neemt het m.e.r.-beoordelingsbesluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3514
http://www.commissiemer.nl/

