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1. OORDEEL OVER HET MER 
Varlebo B.V. is voornemens haar varkensbedrijf aan de St. Sebastiaanskapel 
9a te Weert uit te breiden naar 1.229 guste en dragende zeugen, 512 kraam-
zeugen, 6.160 gespeende biggen, 600 opfokzeugen en 8 dekberen. Op het 
huidige bedrijf worden 924 zeugen met bijbehorende biggen gehouden.  
Hiervoor wordt een vergunning in het kader van de Wet milieubeheer (Wm) 
aangevraagd. Voor de besluitvorming over de aanvraag van deze vergunning 
wordt de procedure van milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen.  
 
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. 
 
De Commissie signaleerde wel een aantal aandachtspunten, die echter niet 
essentieel zijn voor de besluitvorming:  

• de uitwerking en berekening van de geurbelasting; 
• een beoordeling of sprake is van een 'Regelmatige Afwijking van de Re-

presentatieve Bedrijfssituatie' (RA-RBS). 
 
De Commissie adviseert om bij de vergunningverlening hier alsnog aandacht 
aan te besteden. 
 

2. TOELICHTING OP HET OORDEEL  
Geurbelasting en luchtsnelheid 
In verschillende alternatieven met horizontale uitstroming, inclusief het voor-
keursalternatief, wordt gerekend met een uittreedluchtsnelheid van de venti-
latielucht uit de luchtwassers van 0,4 m/sec. Onlangs is door Infomil aange-
geven dat in het verspreidingsmodel “V-Stacks” de uittreedsnelheid bij hori-
zontale uitstroming dient te worden ingevoerd met 1,0 m/sec. Dit omdat het 
model 0,4 m/sec, naar achteraf is gebleken, afrondt naar 0,0 m/sec, waar-
door de geurbelasting wordt onderschat. Door de doorgevoerde wijziging wordt 
de geurbelasting op de geurgevoelige objecten hoger dan waar nu in het MER 
van wordt uitgegaan. In dat geval zou de geurbelasting op het geurgevoelig 
object gelegen aan de St. Sebastiaanskapelstraat 11, waar reeds nagenoeg de 
maximale toelaatbare belasting bereikt is, toenemen. De Commissie conclu-
deert dat hierdoor niet is vast te stellen of op het geurgevoelig object de geur-
norm van 14,0 OUE/m3 wordt overschreden. 
 
■ De Commissie adviseert om bij de aanvraag van de milieuvergunning de geurbe-

lasting op de geurgevoelige objecten opnieuw te berekenen met de gewijzigde uit-
treedsnelheid van 1,0 m/sec en de resultaten hieruit bij de besluitvorming te be-
trekken.  
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Geluid 
Uit het akoestisch rapport in het MER blijkt dat als gevolg van aan- en afvoer 
een overschrijding ontstaat van het langtijdgemiddelde geluidsniveau. Het 
MER gaat er van uit dat een scherm langs de gehele schuur te duur is. In een 
bestuurlijke afweging is het mogelijk een vrachtwagenbeweging te beoordelen 
als een 'Regelmatige Afwijking van de Representatieve Bedrijfssituatie' (RA-
RBS). Niet onderzocht is echter of een kleiner scherm (rond de silo's en de 
vrachtwagen) haalbaar is. Bovendien wordt een afweging gemist of spreiding 
dan wel concentratie van de voertransporten effect heeft op het geluidniveau.  

§ De Commissie adviseert om bij de aanvraag van de milieuvergunning te motiveren 
waarom een beroep gedaan kan worden op een RA-RBS. 
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BIJLAGE 1: Projectgegevens 

Initiatiefnemer: Varlebo B.V.  
 
Bevoegd gezag: het college van burgemeester en wethouders van de gemeen-
te Weert 
 
Besluit: op grond van de Wet Milieubeheer 
 
Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: C14.0  
 
Activiteit: uitbreiden van een varkenshouderij 
 
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 weekblad Land van Weert van 27 maart 
2008   
advies aanvraag: 25 maart 2008 
ter inzage legging: 27 maart tot en met 7 mei 2008 
richtlijnenadvies: 14 mei 2008 
richtlijnen vastgesteld: 2 juni 2008 
 
kennisgeving MER in het weekblad Land van Weert van 8 april 2009 
aanvraag toetsingsadvies: 7 april 2009 
ter inzage legging MER: 9 april tot en met 2009 
toetsingsadvies uitgebracht: 10 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 (tevens ook secretaris) 
ir. N.G. Ketting (voorzitter) 
ing. R.H. Schokker 
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BIJLAGE 2: Lijst van zienswijzen en adviezen 

 
1. G.J. Timmermans en L.A.H.M. Kneepkens, Weert 
2. Waterschap Peel en Maasvallei, Venlo 
3. A. Brugman, Weert 
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