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 OORDEEL OVER HET MER 
De heer Braks heeft het voornemen zijn varkenshouderij aan de Voorpeel 5 te 
Odiliapeel uit te breiden tot 5.400 gespeende biggen, 288 kraamzeugen, 1238 
guste en dragende zeugen, 4 dekberen, 480 opfokzeugen en 10.200 vleesvar-
kens. Voor het voornemen wordt bij het bevoegd gezag, gedeputeerde staten 
van de provincie Noord Brabant, een vergunning in het kader van de Wet mi-
lieubeheer (Wm) aangevraagd. Voor de besluitvorming over de aanvraag van 
deze vergunning wordt de procedure van milieueffectrapportage (m.e.r.) door-
lopen. 
 
De Commissie is van oordeel dat alle essentiële informatie in het Milieuef-
fectrapport (MER) aanwezig is.  
 
De beschrijving van de milieueffecten van het initiatief is in het MER breed 
opgepakt. Het MER is prettig leesbaar en de informatie is logisch geordend.  
Alle voor dit initiatief relevante milieueffecten zijn overzichtelijk in kaart ge-
bracht. De alternatieven zijn goed vergelijkbaar en de keuze voor het voor-
keursalternatief is goed onderbouwd.  
Daarmee is in het MER goede en bruikbare informatie beschikbaar gekomen 
om het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming. 
 
Zowel het voorkeursalternatief als het meest milieuvriendelijke alternatief 
geven normoverschrijdingen voor de concentratie van fijn stof in de lucht en 
de depositie van ammoniak op nabijgelegen kwetsbare natuur. Ten opzichte 
van de referentiesituatie is echter sprake van een grote verbetering.  

 
 



 

 



 

 

BIJLAGE 1: Projectgegevens 

Initiatiefnemer: Braks Agrarische Bedrijven BV 
 
Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 
 
Besluit: Vergunning Wet milieubeheer 
 
Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: C14.0 
 
Activiteit: Uitbreiding varkensfokkerij 
 
Betrokken documenten:  
De Commissie heeft geen inspraakreactie via bevoegd gezag ontvangen.  
 
Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotitie:   8 december 2006 
richtlijnenadvies uitgebracht:  2 februari 2007 
richtlijnen vastgesteld:  16 februari 2007  
kennisgeving MER:     Staatscourant d.d. 16 november 2007 
aanvraag toetsingsadvies:   13 november 2007 
ter inzage legging MER:   van 21 november 2007 tot 3 januari 2008 
toetsingsadvies uitgebracht:   17 januari 2008    
 
Werkwijze Commissie bij toetsing: 
Tijdens de toetsing inventariseert de Commissie eerst of er tekortkomingen 
zijn in het voldoen aan de (vooraf) gestelde eisen. Vervolgens beoordeelt de 
Commissie de ernst van de eventuele tekortkomingen. Daarbij staat de vraag 
centraal of de benodigde informatie aanwezig is om het milieubelang een vol-
waardige plaats te geven bij de besluitvorming. Is dat naar haar mening niet 
het geval dan signaleert de Commissie dat er sprake is van een zogenoemde 
‘essentiële tekortkoming’. De Commissie adviseert dan dat die informatie 
alsnog beschikbaar komt, alvorens het besluit wordt genomen. Overige te-
kortkomingen in het MER worden in het toetsingsadvies opgenomen, voor 
zover ze kunnen worden verwerkt tot duidelijke aanbevelingen voor het be-
voegde gezag. Deze werkwijze impliceert dat de Commissie zich in het advies 
tot hoofdzaken beperkt en niet ingaat op onjuistheden of onvolkomenheden 
van ondergeschikt belang. 
 
Samenstelling van de werkgroep: 
Per project stelt de Commissie een werkgroep samen. De werkgroepsamen-
stelling bij het onderhavige project is als volgt: 
 
Dr.ir. G. Blom (voorzitter) 
Ir. S. Bokma 
Ing. H.J.M. Hendriks 
drs. R.A.A. Zwiers (werkgroepsecretaris) 
 
 
 





 

 

 



 

 

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport  
Varkenshouderij Braks te Odiliapeel 

De heer Braks heeft het voornemen zijn varkenshouderij aan de 
Voorpeel 5 te Odiliapeel uit te breiden. Voor dit voornemen wordt bij het 
bevoegd gezag, gedeputeerde staten van de provincie Noord Brabant, 
een vergunning aangevraagd in het kader van de Wet milieubeheer 
(Wm). Voor de besluitvorming over deze aanvraag wordt de procedure 
van milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen. Dit advies bevat het 
oordeel van de Commissie over de kwaliteit van het milieueffectrapport. 
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