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1. Oordeel over het MER  
Vof Swinkels-Meulendijks is voornemens haar varkenshouderijen aan de Grintkuilen 5 en 7 te 
Neerkant uit te breiden en samen te voegen tot één gesloten varkenshouderij. Na uitbreiding 
en samenvoeging zal de veebezetting bestaan uit 1.200 zeugen, 249 opfokzeugen, 5.529 
gespeende biggen en 8.400 vleesvarkens. In de nieuwe situatie worden: 
• de bestaande stallen gebruikt voor guste/dragende zeugen, biggen en als calamiteiten-

stal; 
• één nieuwe stal voor guste/dragende zeugen en kraamzeugen gerealiseerd; 
• twee nieuwe stallen voor biggen en vleesvarkens gerealiseerd. 
Hiervoor wordt bij het bevoegd gezag, het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Deurne, een omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu aangevraagd. Voor 
de besluitvorming over deze omgevingsvergunning wordt de m.e.r.-procedure doorlopen. 
 
Tijdens de toetsing van het MER “Varkenshouderij Swinkels-Meulendijks V.O.F.” heeft de 
Commissie1 een locatiebezoek afgelegd. Bij dit locatiebezoek heeft de Commissie een nadere 
toelichting op het MER gevraagd. De beantwoording hiervan is uitgewerkt in een herzien MER 
“Varkenshouderij Swinkels-Meulendijks V.O.F.” dat op 15 september 2011 ter inzage is ge-
legd. Dit advies is gebaseerd op het herziene MER. 
 
De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie voor besluitvorming in het MER 
aanwezig is. Het MER is helder en overzichtelijk opgesteld voorzien van goed kaartmateriaal 
en ondersteunende afbeeldingen. 
 
In het MER worden in een duidelijke tabel de milieueffecten van het voornemen inzichtelijk 
gemaakt. Hieruit blijkt dat de depositie van ammoniak op de kwetsbare natuurgebieden ten 
opzichte van de referentiesituatie toeneemt maar lager is dan vastgelegd in de reeds verleen-
de Natuurbeschermingswet vergunning. Uit het MER blijkt tevens dat door verplaatsing van 
emisiepunten de cumulatieve geurbelasting voor de omgeving verandert. Afhankelijk van de 
ligging van de geurgevoelige objecten ten opzichte van het voornemen kan dit licht positieve 
of negatieve gevolgen hebben. 
 

                                                           

1  Voor de samenstelling van de werkgroep van de Commissie m.e.r., haar werkwijze en verdere projectgegevens, zie 
bijlage 1 bij dit advies. Projectgegevens en bijbehorende stukken, voor zover digitaal beschikbaar, zijn ook te vinden via 
commissiemer.nl onder ‘Adviezen Commissie’. 



 

 

 



 

 

 

BIJLAGE 1: Projectgegevens toetsing MER 

Initiatiefnemer: Swinkels-Meulendijks v.o.f. 
 
Bevoegd gezag: het college van burgemeester en wethouders van gemeente Deurne 
 
Besluit: wijzigen van omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu 
 
Categorie Besluit m.e.r.:  C 14.0 
 
Activiteit: uitbreiden en veranderen van een varkenshouderij 
 
Procedurele gegevens: 
kennisgeving MER in het weekblad van Deurne van: 15 september 2011 
ter inzage legging MER: 16 september tot en met 28 oktober 2011  
aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.: 27 juni 2011 
toetsingsadvies uitgebracht: 2 november 2011 
 
Samenstelling van de werkgroep: 
Per project stelt de Commissie een werkgroep samen bestaande uit enkele deskundigen, een 
voorzitter en een werkgroepsecretaris. De werkgroepsamenstelling bij het onderhavige pro-
ject is als volgt: 
Ing. G.J.H. Elbertsen (secretaris) 
Ing. H.J.M. Hendriks 
Ir. N.G. Ketting (voorzitter) 
Ing. M.J.P. van Lieshout 
 
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 de besluitvorming. 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 de eventuele documenten over de reik-
wijdte 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, 
alvorens 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 onjuisthe-
den of onvolkomenheden van ondergeschikt belang. 
Omdat de Commissie niet is geraadpleegd bij de voorbereiding op het MER heeft ze een loca-
tiebezoek afgelegd om zich goed op de hoogte te stellen van de situatie. 
Zie voor meer informatie over de werkwijze van de Commissie www.commissiemer.nl  op de 
pagina Commissie m.e.r.  
 



 

 

 

Betrokken documenten:  
De Commissie heeft de volgende documenten betrokken bij haar advisering:  
• Milieueffectrapportage Varkenshouderij Swinkels-Meulendijks v.o.f. Grintkuilen 5 en 7 te 

Neerkant (deel 1 en 2), Drieweg Advies, 5 april 2011; 
• Besluit provincie Noord-Brabant, provincie Noord-Brabant, 9 september 2011. 

 
De Commissie heeft geen zienswijzen of adviezen via bevoegd gezag ontvangen.  
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