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Persbericht  

 
Advies Commissie m.e.r. over vestiging varkenshouderij Emmaweg, Uithuizen 

 

Milieueffectrapport nog niet compleet 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de vestiging van een var-

kenshouderij aan de Emmaweg in Uithuizen  beoordeeld. Zij adviseert het rapport 

aan te vullen met informatie over de effecten van mestvergisting en de mogelijke 

gevolgen voor de beschermde natuur in de omgeving. 

 

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 Eemsmond - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

De gemeente Eemsmond stelt een bestemmingsplan op met het oog op de vestiging 

van een varkenshouderij met maximaal 6.312 mestvarkens aan de Emmaweg 13a te 

Uithuizen. Voordat hierover een besluit wordt genomen zijn de milieugevolgen onder-

zocht in een milieueffectrapport. 

 

De gemeenteraad van Eemsmond heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het milieuef-

fectrapport te toetsen. 

 

Het toetsingsadvies 

De Commissie vindt dat het rapport overzichtelijk en goed leesbaar is, maar dat in het 

rapport nog belangrijke informatie voor de besluitvorming ontbreekt. In het rapport is 

niet gekeken naar de effecten van mestvergisting, terwijl dat volgens het bestemmings-

plan wel mogelijk wordt gemaakt. Daarnaast ontbreekt in het rapport nog informatie 

over de mogelijke gevolgen voor beschermde natuur in de omgeving (waaronder de 

Waddenzee en de Duinen van Schiermonnikoog) en voor het landschap. 

 

De Commissie adviseert de gemeente de ontbrekende informatie alsnog in beeld te 

brengen, voordat het besluit over het bestemmingsplan wordt genomen. 
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