
BESLUIT 
Zaak 98171-2015 

MER-beoordelingsplicht ingevolge artikel 7.2 vierde lid van de Wet milieubeheer inzake 
de voorgenomen uitbreiding/wijziging van pluimveehouderij: 

Jansen PYA BV, Noorderdiep 121, 9521 BC Nieuw Buinen 

LOCATIE 
Naam: 
Adres: 
Postcode: 
Plaats: 

Jansen PVA BV 
Weerdingermarke 24 
7831 VH 
Nieuw-Weerdinge 

INLEIDING 
De heer Jansen exploiteert op het adres: Weerdingermarke 24 te Nieuw-Weerdinge in de 
gemeente Emmen een pluimveehouderij. 
Aanvrager is voornemens het bedrijf uit te breiden middels het bouwen van een nieuwe 
stal voor 45.700 vleeskuikens en het verhogen van de bezetting in de bestaande stallen. 
de totale uitbreiding betreft 56.500 vleeskuikens en 200 zoogkoeien. 

Nadere motivering uitbreiding/wijziging bedrijf 
De wijziging gaat daarnaast gepaard met verbeteringen op het gebied van milieu- en 
natuurwetgeving. De nieuwe stal wordt uitgevoerd met een luchtwasser welke 
ruimschoots voldoet aan de milieu eisen. 

MER Procedure 
Het Besluit MER 1994 maakt onderscheid in Mer-plichtige activiteiten (onderdeel Cvan 
de bijlage van het Besluit MER) en MER-beoordelingsplichtige activiteiten (onderdeel 0 
van de bijlage van het besluit MER). 

Activiteiten die onder de werkingssfeer van de bijlage onder C vallen hebben zodanige 
milieugevolgen dat altijd een MER moet worden opgesteld. In onderdeel C (activiteit 14) 
is voor pluimveehouderijen bepaald dat de MER plicht geldt bij oprichting, wijziging of 
uitbreiding met meer dan: 

85.000 stuks mesthoenders (Rav cat. E.3 tim 5); 

In onderdeel 0 (activiteit 14) is voor varkenshouderijen bepaald dat een procedure als 
bedoeld in de artikelen 7.16 tot en met 7.20 van de Wet milieubeheer (de MER 
beoordelingsplicht) van toepassing is bij oprichting, wijziging of uitbreiding met meer 
dan: 

40.000 stuks pluimvee (Rav- cat. E, F, G en J); 

Geconcludeerd is dat op de geplande uitbreiding/wijziging een MER beoordelingsplicht 
van toepassing is, omdat een nieuwe installatie (stal) wordt gerealiseerd met 
dierplaatsen voor 45.700 vleeskuikens. Door de initiatiefnemer is hiervoor op 17 
december 2015 een MER aanmeldingsnotitie ingediend. Omdat de aanmeldingsnotitie 
niet geheel volledig was, zijn op 28 december 2015 aanvullende gegevens opgevraagd. 

Voor de uitbreiding/wijziging is een omgevingsvergunning in het kader van Wabo nodig. 
Op grond van artikel 7.28 van de Wet milieubeheer dient voorafgaande aan de 
vergunningverlening door het bevoegd gezag beoordeeld te worden of een MER moet 
worden opgesteld 
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De procedurevoorschriften opgenomen in artikelen 7.16 tot en met 7.20 van de Wet 
milieubeheer zijn van toepassing. 

Gelet op de kenmerken en de omvang van de in de aanmeldingsnotitie aangegeven 
activiteiten is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen het 
bevoegd gezag om een besluit ingevolge artikel 7.17 van de Wet milieubeheer te nemen. 

TOETSINGSKADER 

Bij het beoordelingsproces over de noodzaak van een MER-procedure moet bepaald 
worden of de MER-beoordelingsplichtige activiteit kan leiden tot belangrijk nadelige 
milieugevolgen. In artikel 7.17 derde lid van de Wet milieubeheer staat dat het bevoegd 
gezag bij zijn beslissing rekening houdt met de in bijlage III bij de EEG-richtlijn milieu 
effectbeoordeling aangegeven criteria; 
A. de kenmerken van het project; 
B. de plaats van het project; 
C. de kenmerken van mogelijke effecten. 

BEOORDELING 

A. De kenmerken van de activiteit 

Bij de kenmerken van de activiteit moet in het bijzonder in overweging worden 
genomen: 

• de omvang van de activiteit; 
• de cumulatie met andere activiteiten; 
• het gebruik van natuurlijke hulpbronnen; 
• de productie van afvalstoffen; 
• de verontreiniging en hinder; 
• het risico van ongevallen, met name gelet op de gebruikte stoffen of 

tech nolog ieën. 

De omvang van de activiteit 

Voor de inrichting is op 23 juni 2013 een veranderingsvergunning verleend voor het 
onderdeel milieu. 

Ten opzichte van de vergunde situatie wordt het volgende gewijzigd: 
o Stal 2: uitbreiden met 7000 vleeskuikens tot in totaal 50.500 vleeskuikens; 
o Stal 3: uitbreiden met 3800 vleeskuikens tot in totaal 28.800 vleeskuikens; 
o Bouwen van een nieuwe stal voor het houden van 45.700 vleeskuikens. de stal 

wordt voorzien van een chemische luchtwasser met aan ammoniakreductie van 
70%. 

o Bouwen van een nieuwe stal voor 200 zoogkoeien. 

De stallen 2 en 3 blijven met een warmteheather (stalsysteem RAV E 5.10 BWL 
2009.14V5) ongewijzigd. 

In de tabellen la, 1b en 1c is de vergunde situatie in beeld gebracht en in de tabellen 2a, 
2b en 2c is de aangevraagde situatie in beeld gebracht. 

De stalnummering zoals gebruikt in de tabellen staat weergegeven in onderstaande 
afbeelding. 
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bil d . k Ta e A: ven un e situatie ammonia 
Omschrijving Stal nr. Diercat. Aantal NH3/ Totaal 
Diercateqorie RAV dieren dier NH3 

Vleesku i kens 2 E 5.10 25.000 0035 875 
Vleesku i kens 3 E 5.10 43.500 0035 1522,5 

Totalen 68.500 2397,S 

T b 11B d a e : verc un e situatie ceur 
Omschrijving Stal nr. Diercat. Aantal OU/sec/dier Totaal 
Diercategorie RAV dieren OU 
Vleeskuikens 2 E 5.10 25.000 0,045 1125 
Vleeskuikens 3 E 5.10 43.500 0,045 1957,S 

Totalen 68.500 3082,5 

T bile d lt tl r' t f a e : ven un e SI ua re un s 0 
Omschrijving Stal nr. Diercat. Aantal Gram/ Totaal 
Diercategorie RAV dieren dier/jaar Fijn stof 

(gram/jaar) 

Vleesku i kens 2 E 5.10 25.000 22 550.000 

Vleesku i kens 3 E 5.10 43.500 22 957000 

Totalen 68.500 1.507.000 
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T b 12A d lt tl . k a e : aan Jevraag e SI ua re ammonia 
Omschrijving Stal nr. Diercat. Aantal NH3/ Totaal 
Diercateoorle RAV dieren dier NH3 
Vleeskuikens 2 E 5.10 28800 0,035 1008 
Vleeskuikens 3 E 5.10 50500 0,035 1767,5 
Vleesku i kens 4 E 5.13 45700 0024 10968 
Zooqkoeien 5 A 2.100 200 4,1 820 

Totalen 125.200 4693,3 

T b I 2B d it tl a e : aane revraao e SI ua re ( leur 
Omschrijving Stal nr. Diercat. Aantal OU/sec/dier Totaal 
Diercategorie RAV dieren OU 
Vleesku i kens 2 E 5.10 28800 0,24 6912 
Vleeskuikens 3 E 5.10 50500 0,24 12120 
Vleeskuikens 4 E 5.13 45700 0,17 7769 
Zoogkoeien 5 A 2.100 200 - - 

Totalen 125.200 26801 

T b I 2C d fl f a e : aanqevraaq e situatie lin sto 
Omschrijving Stal nr. Diercat. Aantal Gram/ Totaal 
Diercategorie RAV dieren dier/jaar Fijn stof 

( qrarn/taar) 
Vleesku i kens 2 E 5.10 28800 22 633600 
Vleesku i kens 3 E 5.10 50500 22 1111000 
Vleeskuikens 4 E 5.13 45700 14 639800 
Zoogkoeien 5 A 2.100 200 86 17200 

Totalen 125.200 2.401.600 

Cumulatie met andere activiteiten 

Met het in werking treden van de Wet geurhinder en veehouderij (= Wgv) is de cumulatie 
ten aanzien van geur komen te vervallen en wordt in dit kader alleen getoetst of in de 
gewenste situatie wordt voldaan aan de normen uit de Wgv. Daarnaast wordt verwezen 
naar een uitspraak van de Raad van state d.d. 2 juli 2008 (kenmerk 200707440/1). Uit 
deze uitspraak kan worden afgeleid, dat de Wgv het exclusieve toetsingskader is bij de 
beoordeling van geurhinder afkomstig van een veehouderij en dat op basis hiervan geen 
beoordeling van de cumulatieve geurhinder hoeft te worden uitgevoerd. 

Cumulatie van ammoniakemissie en -depositie wordt getoetst in het kader van de 
Natuurbeschermingswet. Door initiatiefnemer is op 25 maart 2016 een aanvraag om Nb 
vergunning aangevraagd, omdat door de Provincie Drenthe in 2013 een 
Natuurbeschermingswetvergunning is afgegeven overeenkomend met 4747 kg NH3, 
waardoor de situatie ten opzichte van de eerder verleende Natuurbeschermingswet 
vergunning verbetert. Hieruit blijkt dat er geen sprake is van een significante 
ammoniakdepositie. 
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Huisvesting (BBT) 

De aangevraagde activiteiten worden genoemd in bijlage I van de RIE onder categorie 
6.6: 
Installaties voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij: 
a) met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee; 
b) met meer dan 2.000 plaatsen voor vleesvarkens (van meer dan 30 kg); of 
c) met meer dan 750 plaatsen voor zeugen. 

De aanvraag is ingediend voor 125000 dierplaatsen voor vleeskuikens, waardoor de RIE 
van toepassing is op de inrichting. 

De RIE volgt twee sporen om de belangrijke verontreiniging tegen te gaan. Binnen de 
inrichting dient de 'installatie' (huisvesting) te voldoen aan de "best beschikbare 
techniek" (BBT). 

Voor de intensieve veehouderij (varkens en pluimvee) is er in het kader van de RIE een 
zogenaamde BREF opgesteld. In dit document wordt beschreven welke stalsystemen er 
op dit moment als BBT worden aangemerkt. Daarbij wordt de totale milieubelasting in 
aanmerking genomen waarbij de emissie van ammoniak de overheersende factor is. 
Tevens wordt rekening gehouden met de emissies van geur en stof, energiegebruik, het 
gebruik van grondwater en afvalwater. 

In het overzicht van stalsystemen op het landbouwonderdeel van www.infomil.nl wordt 
per huisvestingssysteem aangegeven of een stalsysteem als BBT kan worden 
aangemerkt. De nieuwe stalsystemen waarvoor is aangevraagd, worden aangemerkt als 
BBT in de zin van de IPPC-richtlijn. 

Verontreiniging en hinder 

o Ammoniakemissie 

De Wav beperkt bestaande veehouderijen (in meer of mindere mate) in hun 
uitbreidingsmogelijkheden, als zij liggen in een kwetsbaar gebied of in de 250 meter zone 
hier omheen, zoals die op de door de provincie Drenthe vastgestelde kaart Wav zijn 
aangegeven. Het dichtstbijzijnde zeer kwetsbare onderdeel van de Ecologische 
Hoofdstructuur ligt op meer dan 5 kilometer vanaf de inrichting 

De inrichting is dus niet gelegen in een zeer kwetsbaar gebied of in een zone van 250 
meter rond een zodanig gebied. 

Uit de aangevraagde situatie blijkt dat de ammoniakemissie toeneemt ten opzichte van 
de vergunde situatie. 

o Maximale emissiewaarde Besluit emissiearme huisvesting 

Op grond van bijlage 1 van het Besluit huisvesting gelden voor vleeskuikens de volgende 
maximale emissiewaarden (kg NH3/dier/jaar). 

diercategorie Maximale emissiewaarden 
Vleeskuikens (kolom A) 0,045 
Vleeskuikens (kolom B) 0,035 
Vleeskuikens (kolom C) 0,024 
Kolom A geldt voor een dierenverblijf dat is opgericht op uiterlijk 30 juni 2015; 
Kolom B geldt voor een dierenverblijf dat is opgericht op of na 1 juli 2015; 
Kolom C geldt voor een dierenverblijf dat is opgericht op of na 1 januari 2020. 
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De bestaande stallen moeten voldoen aan de maximale emissiewaarde uit kolom A. De 
nieuwe stal zal moeten voldoen aan de maximale emissiewaarde uit kolom B. Uit de 
mer -aanmeldingsnotitie blijkt dat hieraan kan worden voldaan. Voor zoogkoeien geldt 
geen maximale emissiewaarde op grond van het Besluit emissiearme huisvesting. 

o Directe ammoniakschade 

Directe ammoniakschade wordt veroorzaakt door directe opname uit de lucht van 
ammoniak door planten en bomen. Deze gevolgen vinden in de praktijk vooral plaats bij 
coniferen en fruitbomen en worden aan de hand van het rapport "Stallucht en 
Planten"van het IMAG in Wageningen uit 1981 beoordeeld. Binnen een afstand van 50 
meter tot de inrichting zijn geen coniferen of tuinbouwgewassen aanwezig, waardoor 
geen directe ammoniakschade ontstaat. 

o Luchtkwaliteit (fijn stof emissie) 

Uit de mer-aanmeldingsnotitie blijkt dat in de aangevraagde situatie geen overschrijding 
van de grenswaarde plaats vindt. 

o Geuremissie ten gevolge van het houden van dieren 

De Wet geurhinder en veehouderij (= Wgv) en de bijbehorende Regeling geurhinder en 
veehouderij zijn het toetsingskader voor het beoordelen van geurhinder van 
dierenverblijven van veehouderijen. De Wgv geeft normen voor de geurbelasting die een 
veehouderij mag veroorzaken op een geurgevoelig object. 
De geurbelasting wordt berekend en getoetst met het verspreidingsmodel (V-stacks 
versie 2010). Daarnaast zijn afstandsnormen in de Wgv opgenomen. 

Het verspreidingsmodel wordt alleen gebruikt voor dieren waar voor geuremissiefactoren 
zijn opgenomen in de Regeling geurhinder en veehouderij. Voor dieren zonder 
geuremissiefactor gelden enkel afstandsnomen. 

Toetsing geuremissie 

Binnen de inrichting zullen dieren van diercategorieën worden gehouden waarvoor geen 
geuremissiefactoren gelden. Ook worden dieren van diercategorieën gehouden waarvoor 
wel geuremissiefactoren gelden. Voor deze twee delen van de inrichting wordt, voor elk 
deel afzonderlijk, een beoordeling van de geurhinder opgesteld. 

Beoordeling dieren met geuremissiefactoren 
Voor vleeskuikens zijn geuremissiefactoren opgenomen in de Regeling. In de 
aanmeldingsnotitie zijn berekeningen met het verspreidingsmodel V-stacks gevoegd. 

De inrichting is gelegen buiten een concentratiegebied en buiten de bebouwde kom. In 
de nabije omgeving van de inrichting zijn geurgevoelige objecten gelegen grotendeels 
buiten de bebouwde kom in de gemeente Emmen. 

De gemeente Emmen heeft geen geurverordening vastgesteld. Op grond van artikel 3, 
eerste lid van de Wet geurhinder en veehouderijen mag de geurbelasting ten gevolge 
van de inrichting op geurgevoelige objecten in de gemeente Emmen niet meer bedragen 
dan: 

• 8,0 odour units per m3 ter plaatse van een geurgevoelig object buiten de 
bebouwde kom; 

• 2,0 odour units per m3 ter plaatse van een geurgevoelig object binnen de 
bebouwde kom. 
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Uit de berekeningen in de bijlage van de mer-aanmeldingsnotitie blijkt dat de geurnorm 
in de aangevraagde situatie niet wordt overschreden. 

Beoordeling dieren zonder geuremissiefactoren ('vaste afstanden") 

In bijlage 1 van de geurregeling zijn voor zoogkoeien geen geuremissiefactoren 
opgenomen. 
Op grond van de geurwet (artikel 4 lid 1) betekent dit dat voor deze diercategorieën een 
vaste afstand tot geurgevoelige objecten binnen een bebouwde kom (tenminste 100 
meter) en buiten een bebouwde kom (tenminste 50 meter) moet worden aangehouden. 
Ook moet op grond van artikelSvan de geurwet een afstand tussen het geurgevoelige 
object en de gevel van het dierenverblijf worden aangehouden; deze afstand bedraagt 
tenminste 50 meter ten opzichte van geurgevoelige objecten in een bebouwde kom en 
tenminste 25 meter ten opzichte van geurgevoelige objecten buiten een bebouwde kom. 

Aan deze afstandseisen wordt ruimschoots voldaan. 

Conclusie ten aanzien van geuremissie 

Er wordt voldaan aan de Wet geurhinder en veehouderij. 

o Geluid 

Bij de mer-aanmeldingsnotitie is een akoestisch rapport gevoegd. In het akoestisch 
onderzoek zijn één representatieve en één incidentele bedrijfssituaties onderzocht. In de 
representatieve bedrijfssituatie bedraagt het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau op 
woningen van derden ten hoogste 40, 34 en 30 dB(A) in respectievelijk de dag- en 
avond- en nachtperiode. Hiermee wordt voldaan aan de richtwaarde voor de 
woonomgeving 'landelijke omgeving'. 

o Bodem 

Er is getoetst aan de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Op grond van de 
NRB moet door het treffen van maatregelen het risico op het ontstaan van 
bodemverontreiniging verwaarloosbaar of bij bestaande bedrijven ten minste 
aanvaardbaar zijn. Uit de aanmeldingsnotitie blijkt dat binnen de inrichting voldoende 
maatregelen worden getroffen om te komen tot een verwaarloosbaar risico. 

o Veiligheid 

Door de aanwezigheid van blusapparatuur, brandwerende voorzieningen en de 
bereikbaarheid van het terrein blijft brandgevaar tot een aanvaardbaar minimum 
beperkt. 

oVervoer 

Vervoermanagement richt zich op woon-werkverkeer, bezoekersverkeer, zakelijk verkeer 
en goederenvervoer. Vervoersmanagement dient in beschouwing te worden genomen bij 
bedrijven met: 

• meer dan 100 werknemers en/of; 
• meer dan 500 bezoekers per dag en/of 
• meer dan 2 miljoen transportkilometers per jaar voor verladers en 

uitbesteed vervoer en/of 
• meer dan 1 miljoen transportkilometers per jaar voor eigen vervoer. 
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Gezien de aard van de inrichting is het aannemelijk dat de aanvrager onder deze 
grenswaarden blijft, waardoor vervoermanagement niet relevant is. 

De hoeveelheden product per vracht zullen iets toenemen in relatie tot de toename van 
de bedrijfsomvang, waardoor het aantal verwachte verkeersbewegingen beperkt 
toeneemt ten gevolge van de uitbreiding. Er zal daarom geen sprake zijn van een 
toenemende verkeersdruk. 

o Waterbesparing 

Voor waterbesparing zijn geen ondergrenzen vastgesteld, omdat waterbesparing in 
belangrijke mate gerealiseerd wordt door toepassing van de stand der techniek. 

o Energiebesparing 

De best beschikbare technieken moeten worden toegepast om het energieverbruik zo 
laag mogelijk te houden. 

Risico van ongevallen, met name gelet op de gebruikte stoffen of technologieën. 

Het grootste risico is het optreden van brand, stroomuitval en het uitbreken van een 
ziekte. 

Er moeten voorzieningen worden getroffen om een calamiteit en de daardoor optredende 
milieubelasting te voorkomen of te beperken. 

B de plaats waar de activiteit wordt verricht 

Bij de mate van kwetsbaarheid van het milieu in de gebieden waarop de activiteiten van 
invloed kunnen zijn moet in het bijzonder in overweging worden genomen: 

• het bestaande grondgebruik; 
• de relatieve rijkdom en de kwaliteit en het regeneratievermogen van de 

natuurlijke hulpbronnen van het gebied; 
• het opnamevermogen van het natuurlijke milieu, met in bijzonder aandacht voor 

de volgende typen gebieden: 
wetlands; 
kustgebieden; 
berg- en bosgebieden; 
reservaten en natuurparken; 
gebieden die in de wetgeving van lidstaten zijn aangeduid of door die 
wetgeving worden beschermd; speciale beschermingszones door de 
lidstaten aangewezen krachtens Richtlijn 79j409jEEG (= Vogelrichtlijn) en 
Richtlijn 92j43jEEG (= Habitatrichtlijn); 
gebieden waarin bij de communautaire wetgeving vastgestelde normen 
inzake milieukwaliteit reeds worden overschreden; 
landschappen van historisch, cultureel of archeologisch belang; 
gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid. 

Het bestaande grondgebruik 

Het bedrijf is momenteel in gebruik als vleeskuikenbedrijf. Het gebruikt blijft ongewijzigd. 
Het bedrijf ligt in een gebied dat gekenmerkt wordt door agrarische activiteiten 
(grootschalig landbouw gebied). In de directe omgeving zijn meerdere agrarische 
bedrijven en een enkele burgerwoning aanwezig in het buitengebied. 
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De locatie is gelegen in het Bestemmingsplan Buitengebied gemeente Emmen. 
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Afbeelding: bestemming Weerdingermarke 24 conform Bestemmingsplan Buitengebied 
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Afbeelding: toelichting bestemmingsplan 
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Het opnamevermogen van het natuurlijke milieu 

Hierbij gaat het om in stand houden van natuurlijk in het wild levende vogelsoorten en 
het waarborgen van biologische diversiteit door het in stand houden van natuurlijke 
habitats en de wilde flora en fauna. 

De inrichting is niet in een Natura 2000 gebied, Beschermd Natuurmonument en/of 
wetland gelegen. 

In verband met de ligging ten opzichte van de Natura 2000 gebieden is op 25 maart 
2016 een natuurbeschermingswetvergunning aangevraagd bij de Provincie Drenthe. 

De inrichting is niet in de Ecologische Hoofdstructuur gelegen of in een (zeer) kwetsbaar 
gebied zoals bedoeld in de Wet ammoniak en veehouderij of in een zone van 250 meter 
daaromheen. Overigens is sprake van afname van ammoniakemissie, wat de natuur ten 
goede komt. 

Aangezien de inrichting een reeds lang bestaand bedrijf is, is het niet aannemelijk dat 
zich op de planlocatie beschermde soorten flora en fauna bevinden. 

De locatie van de nieuwbouw is gelegen in een gebied met een lage archeologische 
trefkans. 

De inrichting is niet in een grondwaterbeschermingsgebied of de nabije omgeving 
daarvan. 

De inrichting is niet in een gebied met cultuurhistorische waardevolle elementen gelegen 
en niet in een aardkundige waardevol gebied. Hierdoor zullen door de gewenste 
uitbreiding geen cultuurhistorische of aardkundige waarden worden aangetast. 

De inrichting is daarnaast niet gelegen in een gebied met een hoge bevolkingsdichtheid. 

C. de kenmerken van de gevolgen van de activiteit 

Bij de potentiële aanzienlijke effecten van het project moeten in samenhang met de 
criteria van de punten A en B in het bijzonder in overweging worden genomen: 

• het bereik van het effect; 
• het grensoverschrijdend karakter van het effect; 
• de waarschijnlijkheid van het effect; 
• de duur, frequentie en de omkeerbaarheid van het effect. 

De voorgenomen activiteiten hebben geen potentiële aanzienlijke effecten voor de 
omgeving resp. het milieu. Uitwerking van onderdeel C is daarom niet nodig. 
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CONCLUSIE 

Op basis van de verstrekte gegevens en de beoogde passende maatregelen die in de 
aanmeldingsnotitie worden voorgesteld, is geconcludeerd dat geen sprake is van 
belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. 

De kenmerken, de plaats van het object en de kenmerken van het potentiële effect van 
de voorgenomen uitbreiding/wijziging van het vleesvarkensbedrijf geven geen aanleiding 
voor het laten opstellen van een milieueffectrapportage. 

PROCEDURE 

Het besluit wordt op basis van art. 7.17 lid 4 van de Wet milieubeheer bekendgemaakt in 
het huis-aan-huisblad Emmen.nu en de Staatscourant. Conform de Algemene wet 
bestuursrecht ligt het besluit vervolgens zes weken ter inzage. Op grond van artikel 6.3 
van de Algemene wet bestuursrecht wordt deze beoordeling beschouwd als een 
voorbereidingsbesluit waartegen geen direct bezwaar of beroep open staat, tenzij een 
belanghebbende door het beoordelingsbesluit rechtstreeks in haar belang wordt 
getroffen. Voor het overige kunnen bezwaren tegen dit beoordelingsbesluit te zijner tijd 
kenbaar worden gemaakt in de procedures van de uiteindelijke besluiten, te weten de 
vergunningen ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

Algemene conclusie 
Gelet op vorenstaande, de Algemene wet bestuursrecht, de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht, de Wet milieubeheer, 

besluiten wij: 

dat voor de activiteiten zoals omschreven in de MER-Aanmeldingsnotitie voor het 
uitbreiden en wijzigen van een vleeskuikenbedrijf op het perceel Weerdingermarke 24 te 
Nieuw-Weerdinge, ingekomen op 17 december 2015, geen milieueffectrapportage hoeft 
te worden opgesteld. 

Emmen, 19 mei 2016 

E. Quené, teamleider Team Vergunningen RUD Drenthe 
namens burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen, 
namens deze, 

.: ~~":'L .> 
(~ (' ::2rii&:;îfa'mleider Frontoffice 3 /{(./ 

{ 
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