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Vaststellen bestemmingsplan en MER Rollepaal,
Langewijk 135 Dedemsvaart

Raadsvergadering

De pluimveeslachterij Plukon in Dedemsvaart wil graag uitbreiden. De gemeenteraad van Hardenberg
bespreekt dinsdag 2 maart het bestemmingsplan en MER Rollepaal.

19.00 uur en is digitaal te volgen via de website.

Op de huidige locatie wordt momenteel alleen geslacht. Het bedrijf wil haar bedrijfsactiviteiten uitbreiden met verpakkings- en expeditieruimtes.
De uitbreiding is gepland op circa 2 hectare van de
voormalige Wehkamp-locatie aan de Langewijk/
Rollepaal.

2.		Actuele vragenronde

De Plukon Food Group is in Europa een van de
grootste spelers op de markt van pluimveevlees en
levert kipproducten en kant-en-klaarmaaltijden aan
toonaangevende Europese food partners.
De afgelopen jaren is Plukon gegroeid in haar slachtactiviteiten en is de grens qua slachtcapaciteit van
de geldende vergunning bereikt. Verdere groei in

slachtcapaciteit is noodzakelijk om blijvend concurrerend te kunnen produceren. Tegelijkertijd worden
door de overheid steeds strengere regels opgelegd
met betrekking tot aanvoersystemen en slachttechnieken. Het verbeteren van dierenwelzijn vormt
hierbinnen een belangrijk onderdeel. Dit vereist
investeringen door het bedrijf. Op de huidige locatie
wordt momenteel alleen geslacht. Plukon wenst
deze activiteiten uit te breiden door in Dedemsvaart
ook een verpakkingslijn te realiseren. Dit maakt het
bedrijf flexibeler en meer compleet. De groeiambitie
gaat gepaard met een miljoeneninvestering en een
verwachte werkgelegenheidstoename van ongeveer
200-250 fte.

Op 2 maart vindt er een raadsvergadering plaats. De vergadering begint om

1.		Opening en mededelingen
3.		Vaststelling agenda
4.		Spreekrecht agendapunten
5.		Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 9 februari 2021
HAMERSTUKKEN (ALLEEN STEMVERKLARING MOGELIJK)
6.		Transformatie Park Moscou
7.		Vaststelling bestemmingsplan ‘Lutten, woongebied De Wieken II’
en beeldkwaliteitsplan ‘De Wieken II, Lutten’
8.		Vaststellen bestemmingsplan ‘Buitengebied Hardenberg, Jan Prengerweg 2
Sibculo en Van Roijensweg 32 Bergentheim’ (rood-voor-rood)
9.		Lijst ingekomen stukken raadsvergadering d.d. 2 maart 2021
10.		Afscheid wethouder Luiten
11.		Rondvraag

Wethouder Gitta Luiten neemt afscheid
De gemeenteraad van Hardenberg neemt op dinsdag 2 maart afscheid van
wethouder Gitta Luiten. Gitta was sinds 2018 wethouder in de gemeente
Hardenberg namens de PvdA. U kunt de vergadering live meekijken via
https://hardenberg.raadsinformatie.nl/live.

12.		Sluiting

Oriënterende ronde
Op 2 maart vindt er een oriënterende ronde plaats. De vergadering begint
0m 19.45 uur en is digitaal te volgen via de website.
1.		Opening en mededelingen
2.		Vaststelling agenda

Volg ons ook via

Facebook: Gemeentehardenberg
Twitter: @RaadHardenberg | #Raadhbg

3.		Spreekrecht
MENINGSVORMEND
4.		Vaststellen bestemmingsplan en MER Rollepaal, Langewijk 135 Dedemsvaart
5.		Vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied Hardenberg, Baalder uiterwaard’
(herinrichting winterbed Vecht)
6.		Vaststelling bestemmingsplan ‘Kloosterhaar, woongebied De Meerstal II’
en beeldkwaliteitsplan ‘De Meerstal II, Kloosterhaar’
7.		Rondvraag
8.		Sluiting

www.gemeenteraadhardenberg.nl

