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Persbericht 

 
Milieueffectrapport compleet 
 
Milieueffecten varkenshouderij Bemelmans in 
Meijel goed beschreven 
 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de uitbreiding van var-

kenshouderij Bemelmans beoordeeld. Zij vindt dat het rapport de milieueffecten 

goed beschrijft.  

 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-

eueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De 

Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval 

Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het project 

Bemelmans Meijel B.V. wil een bestaande varkenshouderij vernieuwen met een andere 

bedrijfsopzet en nieuwe stallen. Hiervoor is een nieuwe omgevingsvergunning aange-

vraagd. Voor het besluit hierover is een milieueffectrapport opgesteld. 

 

Voordat Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg besluiten over de omgevings-

vergunning, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De provincie 

heeft de Commissie m.e.r. gevraagd dit rapport te toetsen. 

 

Het advies 

Uit het rapport blijkt dat in de omgeving van het bedrijf beschermde natuurgebieden 

liggen. Het dichtste bij ligt Natura 2000-gebied Groote Peel. Dit gebied is nu al overbe-

last omdat er meer stikstof op het gebied komt dan goed is voor de natuur.  

 

De bestaande vergunning staat al toe dat het bedrijf stikstof uitstoot. In het rapport zijn 

twee alternatieven uitgewerkt voor de nieuwe bedrijfsopzet. Deze verschillen in de hoe-

veelheid stikstof die op de natuurgebieden terechtkomt, doordat de techniek waarmee 

de lucht uit de stallen wordt gewassen anders is. Het eerste alternatief stoot iets meer 

stikstof uit dan het tweede, maar geeft minder geur en verbruikt minder chemicaliën.  

 

Het rapport beschrijft verder een aantal maatregelen, die ervoor kunnen zorgen dat het 

bedrijf beter in het landschap past.  

 

Met deze informatie kan een goed onderbouwd besluit genomen worden over de ver-

gunning.  

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3148
http://www.commissiemer.nl/

