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1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) 

Maatschap Kluin wil haar pluimveebedrijf aan de Bekendijk 3 in Terwolde uitbreiden van 

88.669 naar in totaal 152.600 vleeskuikens. Daarvoor worden twee pluimveestallen en een 

constructiewerkplaats gesloopt en vervangen door vier nieuwe pluimveestallen en een nieuwe 

constructiewerkplaats met (werktuigen)berging.   

 

Omdat drie stallen buiten het bouwvlak liggen, heeft Maatschap Kluin de gemeente verzocht 

om een omgevingsvergunning om af te mogen wijken van het huidige bestemmingsplan. 

Voor de besluitvorming over de omgevingsvergunning is een MER opgesteld. De gemeente 

Voorst heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage1 gevraagd het MER te toetsen. 

 

Wat laat het MER zien? 

In het MER zijn de milieueffecten van drie emissiebeperkende systemen onderzocht. Uit het 

MER blijkt dat in alle gevallen de ammoniak- en geluidemissies afnemen. Fijnstofemissies 

nemen af bij toepassing van een ionisatiesysteem of een biologisch luchtwassysteem en ne-

men toe bij een zonder systeem voor extra stofverwijdering. Geuremissies nemen alleen af 

bij toepassing van een biologisch luchtwassysteem en nemen bij de andere systemen toe.  

 

Het MER laat zien dat alle alternatieven voldoen aan de normen van de huidige wet- en regel-

geving. Om onder andere de uitstoot van fijnstof te reduceren geeft de ondernemer de voor-

keur aan toepassing van een ionisatiesysteem voor alle pluimveestallen. De Gemeentelijke 

Gezondheidsdienst (GGD) heeft hier in een eerder stadium positief over geadviseerd, omdat 

dit gunstig is voor de gezondheid van de bevolking in de omgeving.  

 

Wat vindt de Commissie van het MER? 

Het MER geeft een duidelijk en compleet beeld van de milieueffecten van de voorgenomen 

bedrijfsvoering van de pluimveehouderij. In het MER is de bandbreedte aan mogelijke oplos-

singsrichtingen en hun milieueffecten goed in beeld gebracht.  

 

Volgens de Commissie bevat het MER de noodzakelijke informatie voor de besluitvorming 

over de omgevingsvergunning tot afwijken van het bestemmingsplan.  

 

De Commissie spreekt haar waardering uit voor het vroegtijdig betrekken van de GGD bij de 

alternatievenontwikkeling. Het is duidelijk dat het beperken van effecten op de volksgezond-

heid een bepalende factor geweest in de keuze voor het voorkeursalternatief.   

 

 

                                                                        

1  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 3237 of door dit nummer op 

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

https://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/3237
http://www.commissiemer.nl/


 

 

BIJLAGE 1: Projectgegevens toetsing 

Toetsing door de Commissie 

De Commissie bestaat uit een werkgroep van deskundigen. Deze werkgroep beoordeelt of het 

MER de benodigde milieu-informatie bevat en of deze juist is. Als er informatie ontbreekt of 

onjuist is, beoordeelt de Commissie of zij die essentieel vindt. Dat is het geval als aanvullende 

informatie in haar de ogen kan leiden tot andere afwegingen. Dan adviseert de Commissie de 

ontbrekende of gecorrigeerde informatie alsnog beschikbaar te stellen, voordat het besluit 

wordt genomen. Om zich goed op de hoogte te stellen van de situatie heeft de werkgroep het 

gebied bezocht waar milieugevolgen kunnen optreden. Meer informatie over de werkwijze van 

de Commissie vindt u op: http://www.commissiemer.nl/advisering/watbiedtdecommissie  

 

Samenstelling van de werkgroep 

Bij dit project bestaat de werkgroep uit: 

Dhr. ing. H.H. Ellen 

Dhr. dr. F.H. Everts 

Dhr. mr. C.Th. Smit (voorzitter) 

Dhr. ir. J.W. van Veen (secretaris) 

 

Besluit waarvoor dit milieueffectrapport is opgesteld 

Een omgevingsvergunning om af te wijken van het huidige bestemmingsplan. 

 

Waarom wordt hiervoor een milieueffectrapport opgesteld? 

Voor activiteiten die grote milieugevolgen kunnen hebben, kan in Nederland een MER vereist 

zijn. De bijlagen C en D bij het Besluit milieueffectrapportage geven aan om welke activiteiten 

het gaat (http://www.commissiemer.nl/regelgeving/besluitmer). Voor deze procedure gaat 

het in ieder geval om de activiteit , “C14: De oprichting, wijziging of uitbreiding van een in-

stallatie voor het fokken, mesten of houden van pluimvee of varkens.”. Daarom is project-MER 

opgesteld. 

 

Bevoegd gezag  

De gemeenteraad van Voorst 

 

Initiatiefnemer 

Maatschap Kluin 

 

Heeft de Commissie ook zienswijzen en adviezen bij haar advies betrokken? 

Alle zienswijzen en adviezen die de Commissie tot en met 5 april 2018 van het bevoegd heeft 

ontvangen, heeft ze gelezen en in haar advies verwerkt, voor zover relevant voor het MER. 

 

Waar vind ik de stukken die de Commissie heeft beoordeeld? 

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

jectnummer 3237 in te vullen in het zoekvak. 

  

http://www.commissiemer.nl/regelgeving/besluitmer
http://www.commissiemer.nl/
http://commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/3237


 

 

 

 

 


