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Persbericht  

 
Vleeskuikenbedrijf Kanaal A ZZ te Emmer Compascuum 

 

Milieueffectrapport nog niet compleet 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor vleeskuikenbedrijf Buijs 

VOF te Emmer Compascuum beoordeeld. Zij mist in het rapport op meerdere pun-

ten belangrijke informatie, zoals over de effecten op beschermde flora en fauna 

en over het effect op de volksgezondheid. De Commissie adviseert het rapport 

aan te passen en daarna pas een besluit te nemen. 

 

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 

het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Emmen – besluit over het project. Zie ook 

www.commissiemer.nl 

 

Het project 

Buijs VOF wil haar vleeskuikenhouderij in Emmer Compascuum, gemeente Emmen 

wijzigen en uitbreiden van 40.000 naar 126.000 vleeskuikens. De bestaande stal wordt 

afgebroken en er worden drie nieuwe stallen gebouwd. Voor deze uitbreiding is een 

omgevingsvergunning voor milieu, bouwen en voor afwijken van het bestemmingsplan 

nodig. Voordat burgemeester en wethouders hierover besluiten zijn de milieugevolgen 

onderzocht in een milieueffectrapport. 

 

Het college heeft de Commissie gevraagd het rapport te toetsen. 

 

Het advies 

De Commissie mist in het rapport informatie over de gevolgen van de wijzigingen voor 

beschermde flora en fauna ter plaatse. Ook informatie over de gevolgen voor archeolo-

gische waarden ontbreekt. Daarnaast vindt zij de informatie over de gevolgen voor de 

volksgezondheid niet compleet en de informatie over het toe te passen ventilatiesys-

teem niet duidelijk.   

 

De Commissie adviseert de gemeente Emmen daarom het rapport aan te laten passen 

en daarna pas een besluit te nemen. Hierdoor zijn straks de milieugevolgen van de 

veehouderij goed beschreven en zijn milieuvriendelijke technieken tijdig in beeld.  
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