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Persbericht

Milieueffectrapport varkenshouderij te Lierop

Effecten varkenshouderij goed in beeld
De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de oprichting van een
varkenshouderij aan de Lungendonk te Lierop beoordeeld. Zij vindt dat het rapport een goed beeld geeft van de milieueffecten.
De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. 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
het college van de gemeente Someren – besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl

Het project
Een bestaande varkenshouderij annex mestverwerking aan de Lungendonk wordt vervangen door een nieuwe varkenshouderij. In totaal zullen afhankelijk van het te kiezen
ontwerp maximaal 4.296 zeugen, 22.040 gespeende biggen, 8 dekberen, 840 opfokzeugen, dan wel 9.036 vleesvarkens worden gehouden in zes stallen.
Voor deze wijziging is een omgevingsvergunning nodig. Voordat burgemeester en wethouders besluiten over de omgevingsvergunning zijn de milieugevolgen onderzocht in
een milieueffectrapport. De gemeente heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport
te toetsen.
Het advies
In het rapport zijn de milieueffecten van verschillende bedrijfsopzetten voor de varkenshouderij onderzocht. Eén ontwerp met zeugen, dekberen en biggen, en een ontwerp
met vleesvarkens. Uit het rapport blijkt dat door toepassing van moderne technieken de
geur- en fijnstofbelasting van de omgeving niet toeneemt ten opzichte van de bestaande
situatie, ondanks het houden van meer dieren. De Commissie vindt dat met het rapport
de milieueffecten van de varkenshouderij goed in beeld zijn.
Het is nu nog onbekend voor welke ontwerp van de varkenshouderij straks een vergunning aangevraagd gaat worden. Of de nu onderzochte technieken en milieueffecten
overeenkomen met het definitieve ontwerp kon de Commissie daarom niet nagaan. Zij
adviseert de gemeente dit te zijner tijd nog te controleren.
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