
 

 

Geacht College, 

 

Op 5 oktober 2017 hebben wij namens de heer M. Bemelmans van Varkensbedrijf BELA B.V. een 

aanvraag omgevingsvergunning, fase 2 ingediend voor de locatie aan de Nederweerterdijk 14 en 

14a te Meijel. Deze omgevingsvergunning bevat o.a. de activiteit milieu, waartoe een 

milieueffectrapportage is ingediend. Behandelend ambtenaar is dhr. Guido Soons. Op 7 februari 

2018 hebben wij aanvullende gegevens ingediend met een gewijzigde beoogde bedrijfsopzet. 

Tevens is daarbij de tenaamstelling van de aanvraag gewijzigd naar Bemelmans Meijel B.V.  

 

Inmiddels heeft een internetconsultatieronde ter inzage gelegen voor aanpassing van de Regeling 

ammoniak en veehouderij en de Regeling geurhinder en veehouderij. Aanleiding is het onderzoek 

van de WUR (Rapport 1082, WUR februari 2018 ‘Evaluatie geurverwijdering door 

luchtwassystemen bij stallen’, Deel 2: Steekproef rendement luchtwassers in de praktijk), waaruit 

middels een steekproef is gebleken dat de gecombineerde luchtwassystemen de in de Rgv 

voorgeschreven reductiepercentages niet behalen. Derhalve is het voornemen om de 

reductiepercentages in de Rgv te verlagen (bijvoorbeeld bij het gecombineerde luchtwassysteem 

BWL2009.12 van 85% geurreductie naar 45% geurreductie). Aangezien deze Rgv vermoedelijk 

eerder wordt vastgesteld dan dat definitief op onderhavige aanvraag omgevingsvergunning is 

beschikt, zijn de indieningsdocumenten hier al op geactualiseerd. Dit houdt in dat al is gerekend 

met de nieuwe emissiefactoren uit de Rgv, als ter inzage tijdens de internetconsultatieronde. Uit 

deze nieuwe berekeningen blijkt dat de beoogde bedrijfsopzet ook met de nieuwe emissiefactoren 

vergunbaar is.  

 

Via deze weg ontvangt u de gewijzigde MER (met 15 bijlagen). Wij verzoeken u om deze 

gewijzigde documenten verder te beoordelen en een besluit te nemen op de aanvraag. Tevens 

ontvangen wij graag van u de bevestiging dat deze aanvullende gegevens in goede orde zijn 

ontvangen.  

 

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, verblijven wij namens Bemelmans 

Meijel B.V.  

 

Hoogachtend,  

Drieweg Advies BV 

J.A.M. Stultiëns 

Provincie Limburg 

T.a.v.: College van GS 

Postbus 5700 

6202 MA Maastricht 
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