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OORDEEL OVER HET MER 
Gebroeders Swinkels zijn voornemens aan de Jodenpeeldreef 9 te De Rips een 
varkensbedrijf op te richten voor het houden van 8.640 vleesvarkens.  
Hiervoor wordt een vergunning op grond van artikel 8.1 lid a en c van de Wet 
milieubeheer (Wm) aangevraagd. Het college van burgermeester en wethou-
ders van de gemeente Gemert-Bakel is bevoegd gezag. Voor de besluitvorming 
over de aanvraag van deze vergunning wordt de procedure van milieueffect-
rapportage (m.e.r.) doorlopen. 
 
Uit het MER blijkt dat, vanwege langdurige leegstand van de bestaande be-
drijfsgebouwen op de locatie aan de Jodenpeeldreef 9 te De Rips, het Besluit 
melkrundveehouderij milieubeheer, thans Besluit landbouw milieubeheer 
voor het houden van melkvee is komen te vervallen. Daardoor zijn de milieu-
effecten in de referentiesituatie nihil. De belangrijkste conclusie is dat als 
gevolg van het voornemen er sprake is van een toename van: 

• de depositie van verzurende en vermestende stoffen op het Natura 
2000-gebied “De Bult”. Aangezien er sprake is van een toename in een 
al overbelaste situatie zijn significante gevolgen niet uit te sluiten. Ini-
tiatiefnemer wil deze toename salderen door het opkopen van “ammo-
niakrechten” elders. Deze saldering is echter niet uitgewerkt in het 
MER. De Commissie gaat er van uit dat het toetsingskader van de Na-
tuurbeschermingswet 1998 van toepassing is en dat dit toetsingskader 
niet betrokken hoeft te worden bij de aanvraag voor een vergunning in 
het kader van de Wm; 

• de geurbelasting. Uit de berekeningen van de geurbelasting blijkt dat 
aan de geldende geurnormen wordt voldaan; 

• de achtergrondconcentratie voor geur bij enkele geurgevoelige objec-
ten. Ten onrecht is in bijlage 5, “V-Stacks berekeningen geurhinder” 
aangegeven dat de invoergegevens van de geurbronnen in de bereke-
ningen van de ‘huidige situatie’ identiek zijn aan de invoergegevens 
van 2007 die als basis gediend hebben voor het vaststellen van het 
gemeentelijk geurbeleid. Bevoegd gezag heeft aangegeven dat gebruik 
gemaakt is van geactualiseerde invoergegevens. Uit deze berekeningen 
volgt dat voor de meeste geurgevoelige objecten de achtergrondconcen-
tratie voor geur als gevolg van het voornemen niet toeneemt. Voor en-
kele geurgevoelige objecten is sprake van een geringe toename van de 
achtergrondconcentratie; 

• de emissie van fijn stof. Echter door toepassing van gecombineerde 
luchtwassers wordt voldaan aan de eisen die aan fijn stofimissies en –
concentraties die worden gesteld in het kader van de Wet luchtkwali-
teit.  

 
De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER aan-
wezig is om het milieubelang bij de besluitvorming een volwaardige plaats te 
kunnen geven. 
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BIJLAGE 1: Projectgegevens 

Initiatiefnemer: de gebroeders Swinkels 
 
Bevoegd gezag: het college van burgemeester en wethouders van de gemeen-
te Gemert-Bakel 
 
Besluit: vergunning op grond van de Wet milieubeheer 
 
Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: C14.0 
 
Activiteit: oprichten van een vleesvarkenshouderij 
 
De Commissie heeft kennis genomen van de zienswijzen en adviezen, die zij 
van het bevoegd gezag heeft ontvangen. Dit advies verwijst naar een reactie 
als die nieuwe inzichten naar voren brengt over specifieke lokale milieuom-
standigheden of te onderzoeken alternatieven. Een overzicht van de zienswij-
zen en adviezen is opgenomen in bijlage 2. 
 
Procedurele gegevens: 
aankondiging start procedure in het Gemerts Nieuwsblad van 28 september 
2007    
advies aanvraag: 26 september 2007 
ter inzage legging startnotitie: 1 oktober tot en met 12 november 2007 
richtlijnenadvies: 3 december 2007  
richtlijnen vastgesteld: 13 december 2007 
 
kennisgeving MER in het Gemerts Nieuwsblad van 29 mei 2009  
aanvraag toetsingsadvies: 29 mei 2009 
ter inzage legging MER: 1 juni tot en met 13 juli 2009 
toetsingsadvies uitgebracht: 29 juli 2009 
 
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: 
 
ing. H.J.M. Hendriks (secretaris) 
ir. N.G. Ketting (voorzitter) 
ing. M. Pijnenburg 
C. Spapens 
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BIJLAGE 2: Lijst van zienswijzen en adviezen 

1. Waterschap Aa en Maas, ’s Hertogenbosch 
2. Anoniem 
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