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1. OORDEEL OVER HET MER 
Maatschap Huisman is voornemens aan de Westerveldweg ongenummerd te 
Dalfsen een pluimveebedrijf op te richten voor het houden van 175.000 leg-
kippen.  
Hiervoor wordt een oprichtingsvergunning op grond van de Wet milieubeheer 
(Wm) aangevraagd. Het college van burgermeester en wethouders van de ge-
meente Dalfsen is bevoegd gezag. Voor de besluitvorming over de aanvraag 
van deze vergunning wordt de procedure van milieueffectrapportage (m.e.r.) 
doorlopen. Om het initiatief ruimtelijk mogelijk te maken is tevens een wijzi-
ging van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Dalfsen’ nodig. Initiatiefnemer 
heeft ervoor gekozen de besluit- en plan-m.e.r.-procedure te combineren. 
 
De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER aan-
wezig is om het milieubelang bij de besluitvorming een volwaardige plaats te 
kunnen geven als wordt uitgegaan van een situatie waarbij geen saldering van 
de ammoniakdepositie plaatsvindt. 
 
Het MER geeft informatie over de belangrijkste milieuparameters voor dit ini-
tiatief: geur, ammoniak en fijn stof. Voor deze en andere milieuaspecten zijn 
de effecten van de referentiesituatie, het voorkeursalternatief en het meest 
milieuvriendelijk alternatief in kaart gebracht en is een vergelijking gepresen-
teerd. Uit het MER blijkt dat significante gevolgen voor het Natura 2000-
gebied “Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht” niet zijn uit te sluiten. Aange-
geven wordt dat deze effecten gesaldeerd kunnen worden door het opkopen 
van “dierrechten” en “ammoniakrechten” elders. De effecten van saldering zijn 
echter niet uitgewerkt in het MER. De effecten van het voornemen zonder sal-
dering zijn in het MER voldoende uitgewerkt. 
 
In hoofdstuk 2 licht de Commissie haar oordeel toe en geeft zij aanbevelingen 
voor de besluitvorming. 
 

2. TOELICHTING OP HET OORDEEL  
Uit het MER blijkt dat in het voorkeursalternatief 2 pluimveestallen worden 
gebouwd voor het huisvesten van 175.000 scharrelkippen op volière, waarvan 
86.000 legkippen met uitloop (Freilandkippen).  
 
Naast dit voorkeursalternatief is een alternatief doorgerekend zonder uitloop. 
Het meest milieuvriendelijke alternatief is het alternatief waarbij alle dieren 
worden gehuisvest in een volièresysteem in combinatie met een chemische 
luchtwasser. Bovendien is nog een tweetal alternatieven doorgerekend, waar-
bij geen legkippen, maar vleeskuikenouderdieren in de stallen worden gehou-
den. 
 
Er staat nu nog geen veehouderijbedrijf op deze locatie. Daardoor zijn de mili-
eueffecten in de referentiesituatie nihil. De belangrijkste conclusie uit het 
MER is dat als gevolg van het voornemen er sprake is van een toename van: 

• de geurbelasting. Uit de berekeningen van de geurbelasting blijkt dat 
de geurbelasting op het dichtstbijzijnde geurgevoelig object (Wester-
veldweg 3) 6,77 ouE/m3/s bedraagt en dat daarmee aan de geldende 
geurnorm (maximaal 8,0 ouE/m3/s) wordt voldaan; 
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• de emissie van fijn stof. Ondanks deze toename wordt voldaan aan de 
eisen die aan fijn stofimissies en -concentraties worden gesteld in arti-
kel 5.2 Wet milieubeheer.  

• de depositie van verzurende en vermestende stoffen op het dichtstbij-
zijnde Natura 2000-gebied “Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht”.1  
Aangezien er sprake is van een toename in een al overbelaste situatie2 
zijn significante gevolgen voor dit Natura 2000-gebied niet uit te slui-
ten.3 Uit het MER blijkt dat deze toename wordt gesaldeerd door het 
opkopen van “dierrechten” en “ammoniakrechten” elders. De effecten 
van de saldering zijn niet uitgewerkt in het MER. 
 

§ De Commissie adviseert de mogelijk significante gevolgen van de depositie van 
verzurende en vermestende stoffen op de omliggende Natura 2000-gebieden te 
betrekken bij het vaststellen van het bestemmingsplan. Indien inderdaad overwo-
gen wordt om gebruik te maken van saldering, adviseert de Commissie om 
alsnog te beschrijven welke positieve effecten het opkopen van “dierrechten” en 
“ammoniakrechten” heeft en waar deze positieve effecten binnen de Natura 
2000-gebieden optreden. 

 
Uit de vergelijking van de alternatieven blijkt dat het alternatief met lucht-
wassers (het meest milieuvriendelijke alternatief) de laagste milieubelasting 
oplevert ten aanzien van ammoniak en geur. Echter de energiebelasting van 
dit alternatief is groter dan die van het voorkeursalternatief, omdat bij het 
voorkeursalternatief op een natuurlijke wijze (zonder mechanische ventilato-
ren) wordt geventileerd.  
 

                                              

1  Deze bedraagt 1,42 mol Ntotaal/ha/jaar. De deposities op de Natura 2000-gebieden “Olde Maten en Veersloten” 
en “Vecht- en “Beneden Reggegebied” bedragen respectievelijk 0,86 en 0,61 mol Ntotaal/ha/jaar. De depositie op 
het dichtstbijzijnde  Wav-gebied “Staatsbossen Staphorst” bedraagt 3,14 mol Ntotaal/ha/jaar. 

2  De kritische depositiewaarde van het Natura 2000-gebied “Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht” is 
1071 mol Ntotaal/ha/jaar, terwijl de achtergrondconcentratie daar ver boven komt, namelijk 
2080 mol Ntotaal/ha/jaar. 

3  Aangezien significante gevolgen niet zijn uit te sluiten is het volgens de Nb-wet noodzakelijk om een passende 
beoordeling op te stellen. Een passende beoordeling moet herkenbaar worden opgenomen in het plan-MER. In 
dit MER is geen passende beoordeling opgenomen. De informatie in het MER over de gevolgen op Natura 2000 
van dit initiatief (zonder saldering) beschouwt de Commissie als de passende beoordeling.  
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BIJLAGE 1: Projectgegevens toetsing besluit-MER 

Initiatiefnemer: Maatschap Huisman 
 
Bevoegd gezag: college van burgemeester en wethouders van de  
gemeente Dalfsen 
 
Besluit: vergunning op grond van de Wet milieubeheer 
 
Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: C14.0 
 
Activiteit: oprichten van een pluimveebedrijf 
 
Procedurele gegevens: 
aankondiging start procedure in: de Dalfser Marskramer van 15 juli 2008  
advies aanvraag: 8 juli 2008 
ter inzage legging: 16 juli tot en met 27 augustus 2008 
richtlijnenadvies: 11 september 2008 
richtlijnen vastgesteld: 7 oktober 2008 
 
kennisgeving MER in de Dalfse Marskramer van: 13 oktober 2009 
ter inzage legging MER: 13 oktober tot en met 25 november 2009 
aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.: 7 oktober 2009 
toetsingsadvies uitgebracht: 22 januari 2010 
 
Samenstelling van de werkgroep: 
Per project stelt de Commissie een werkgroep samen bestaande uit enkele 
deskundigen, een voorzitter en een werkgroepsecretaris. De werkgroepsamen-
stelling bij het onderhavige project is als volgt: 
 
ing H.J.M. Hendriks (secretaris) 
ir. N.G. Ketting (voorzitter) 
ing. M.J.P. van Lieshout 
ing. M. Pijnenburg 
 
Werkwijze Commissie bij toetsing: 
Tijdens de toetsing gaat de Commissie na of het MER voldoende juiste infor-
matie bevat om het milieubelang volwaardig mee te kunnen wegen in de be-
sluitvorming. De Commissie gaat bij het toetsen uit van de wettelijke eisen 
voor de inhoud van een MER, zoals aangegeven in artikel 7.10 van de Wet 
milieubeheer en de vastgestelde richtlijnen voor het MER. Indien informatie 
ontbreekt, onvolledig of onjuist is, beoordeelt de Commissie of zij dit een es-
sentiële tekortkoming vindt. Daarvan is sprake, als aanvullende informatie in 
de ogen van de Commissie kan leiden tot andere afwegingen. In die gevallen 
adviseert de Commissie de ontbrekende informatie alsnog beschikbaar te stel-
len, alvorens het besluit wordt genomen. Opmerkingen over niet-essentiële 
tekortkomingen in het MER worden in het toetsingsadvies opgenomen, voor 
zover ze kunnen worden verwerkt tot duidelijke aanbevelingen voor het be-
voegde gezag.  
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De Commissie richt zich in het advies dus op hoofdzaken die van belang zijn 
voor de besluitvorming en gaat niet in op onjuistheden of onvolkomenheden 
van ondergeschikt belang. 
Zie voor meer informatie over de werkwijze van de Commissie 
www.commissiemer.nl op de pagina Commissie m.e.r. 
 
De Commissie heeft kennis genomen van de zienswijzen en adviezen, die zij 
van het bevoegd gezag heeft ontvangen. Dit advies verwijst naar een reactie 
als die nieuwe inzichten naar voren brengt over specifieke lokale milieuom-
standigheden of te onderzoeken alternatieven. Een overzicht van de zienswij-
zen en adviezen is opgenomen in bijlage 2. 
 

http://www.commissiemer.nl/
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BIJLAGE 2: Lijst van zienswijzen en adviezen 

1. Zes eensluidende reacties 
2. Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel, Zwolle 



 

 

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Oprichting 
pluimveebedrijf Maatschap Huisman, gemeente Dalfsen 

Maatschap Huisman is voornemens aan de Westerveldweg 
ongenummerd te Dalfsen een pluimveebedrijf op te richten voor het 
houden van 175.000 legkippen. Hiervoor wordt een 
oprichtingsvergunning op grond van de Wet milieubeheer aangevraagd 
bij het college van burgermeester en wethouders van de gemeente 
Dalfsen. Om het initiatief ruimtelijk mogelijk te maken is tevens een 
wijziging van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Dalfsen’ nodig. 
Initiatiefnemer heeft ervoor gekozen de besluit- en plan-m.e.r.-
procedure te combineren. 
 
 
ISBN: 978-90-421-2894-1 
 
 


	Initiatiefnemer: Maatschap Huisman
	Bevoegd gezag: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen
	Besluit: vergunning op grond van de Wet milieubeheer
	Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: C14.0
	Activiteit: oprichten van een pluimveebedrijf
	Procedurele gegevens:
	titel
	overvoor
	soort
	datum
	projectnummer
	volgnummer
	soort2
	blad2
	titel2
	overvoor2
	isbn13

