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1.

Oordeel over het milieueffectrapport (MER)
Varkensbedrijf Wiljan Verbakel V.O.F. (initiatiefnemer) beschikt op de bedrijfslocatie Broekkantsestraat 7-91 te Beek en Donk, gemeente Laarbeek, over een omgevingsvergunning van
3 april 2012 voor het houden van in totaal 973 opfokgeiten, 120 kraamzeugen, 403 gusteen dragende zeugen, 1.400 gespeende biggen, 2 dekberen en 4.988 vleesvarkens. De feitelijke situatie komt niet overeen met de vergunde situatie. De zeugenstal is niet opgericht.
Daarnaast worden de geiten niet gehouden. De bestaande stallen binnen de grenzen van het
bouwvlak Broekkantsestraat 9 worden gebruikt ten behoeve van opslag; de vleesvarkensstal
staat op het bouwvlak Broekkantsestraat 7. Initiatiefnemer is voornemens de bestaande
vleesvarkenstal te wijzigen ten behoeve van de huisvesting van 4.412 vleesvarkens en naast
die stal een nieuwe stal op te richten ten behoeve van de huisvesting van 4.800 vleesvarkens.
Voor deze wijziging en uitbreiding is een omgevingsvergunning voor de activiteiten milieu,
bouwen en afwijken van het bestemmingsplan nodig. Op grond van de omvang van de wijziging en uitbreiding moeten de milieueffecten worden beschreven in een milieueffectrapportage (MER). De gemeente Laarbeek heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage verzocht het MER te toetsen.
In dit advies spreekt de Commissie voor de milieueffectrapportage (hierna ‘de Commissie’)2
zich uit over de juistheid en de volledigheid van het MER.
De Commissie is van oordeel dat het MER de essentiële informatie bevat om een besluit te
kunnen nemen over de vergunningverlening, waarin het milieubelang volwaardig wordt meegewogen.
Het MER geeft een voldoende duidelijk en compleet beeld van de milieueffecten van de voorgenomen uitbreiding en wijziging van de varkenshouderij van initiatiefnemer, zoals de toename van stikstofdepositie op gevoelige natuurgebieden en de afname van de (cumulatieve)
geurhinder in de omgeving .
In het MER is de feitelijk bestaande situatie als referentie gebruikt. Aangezien de vergunde
situatie niet overeenkomt met de feitelijke situatie3, is de feitelijke situatie relevant voor de
beoordeling van de werkelijk optredende milieueffecten. Uit de bijlage bij het MER blijkt dat
voor de zeugen en de geiten geen Nbw-vergunning is verleend. Omdat het MER zowel de effecten van de referentiesituatie als die van de worst case-situatie in beeld brengt, geeft het
voldoende informatie voor de besluitvorming.
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Uit de stukken blijkt dat het hier gaat om twee aaneengesloten bouwvlakken, met op elk bouwvlak stallen en een bedrijfswoning. De beide bouwvlakken vormen één inrichting in de zin van de Wet milieubeheer.
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De samenstelling en werkwijze van de werkgroep van de Commissie m.e.r. en verdere projectgegevens staan in bijlage
1 van dit advies. U vindt de projectstukken die bij het advies zijn gebruikt, via de link 3163 of door dit nummer op
www.commissiemer.nl in te vullen in het zoekvak.
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Zoals hierboven al is aangegeven is de zeugenstal niet opgericht en worden de geiten niet gehouden

-1-

BIJLAGE 1: Projectgegevens toetsing MER
Initiatiefnemer: Varkensbedrijf Wiljan Verbakel V.O.F.
Bevoegd gezag: Gemeente Laarbeek
Besluit: vaststellen of wijzigen van omgevingsvergunning voor de activiteiten milieu, bouwen
en afwijken van bestemmingsplan.
Categorie Besluit m.e.r.: C.14
Activiteit: Wijzigen en uitbreiden van een vleesvarkenshouderij
Procedurele gegevens:
Ter inzage legging MER: 23 september tot en met 3 november 2016
Toetsingsadvies uitgebracht: 16 december 2016
Samenstelling van de werkgroep:
Per project stelt de Commissie een werkgroep samen bestaande uit enkele deskundigen, een
voorzitter en een werkgroepsecretaris. Bij dit project bestaat de werkgroep uit:
dhr. ir. J.J. Bakker
dhr. ing. J.H. Grit (secretaris)
dhr. mr. C. Th. Smit (voorzitter)
dhr. drs. R.A.M. van Woerden
Werkwijze Commissie bij toetsing:
Tijdens de toetsing gaat de Commissie na of het MER voldoende juiste informatie bevat om
het milieubelang volwaardig mee te kunnen wegen in het besluit. De Commissie gaat bij het
toetsen uit van de wettelijke eisen voor de inhoud van een MER, zoals aangegeven in artikel
7.7 dan wel 7.23 van de Wet milieubeheer, en van eventuele documenten over de reikwijdte en
het detailniveau van het MER. Indien informatie ontbreekt, onvolledig of onjuist is, beoordeelt
de Commissie of zij dit een essentiële 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 stellen, vóór 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 bevoegde gezag. 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:
http://www.commissiemer.nl/advisering/watbiedtdecommissie .
Betrokken documenten:
U vindt de projectstukken die bij het advies zijn gebruikt, door op www.commissiemer.nl projectnummer 3163 in te vullen in het zoekvak.
De Commissie heeft geen zienswijzen of adviezen via bevoegd gezag ontvangen.

