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Persbericht 

 
Milieueffectrapport Varkenshouderij Achterweiweg, Raalte 
 
Milieueffecten goed beschreven 
 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de wijziging en uitbreiding 

van het biggen- en vleesvarkensbedrijf aan de Achterweiweg 7 in Raalte beoor-

deeld. 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 

de gemeente Raalte - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het project 

De bedrijfswijziging omvat het bijbouwen van een stal en het deels moderniseren van 

de bestaande stallen en luchtwassers. Hierdoor zal het aantal plaatsen voor vleesvar-

kens toenemen van ongeveer 4.200 naar bijna 7.000. Om dit alles mogelijk te maken, 

moet de gemeente Raalte een deel van het bestemmingsplan voor het bedrijf herzien 

en een omgevingsvergunning verlenen. Voordat de gemeente hierover besluit zijn de 

milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. 

 

De gemeente Raalte heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te beoordelen. 

 

Het advies 

Het rapport gaat in op het doel van het project, zoals het optimaliseren van de bedrijfs-

voering en het moderniseren van de stalsystemen. Vervolgens wordt beschreven hoe 

de effecten op de natuur, de leefomgeving en het landschap worden veroorzaakt en 

hoe ze zullen wijzigen. Zo zijn de soorten en aantallen transporten en hun effecten be-

schreven, de bronnen van geluid en geur in en om de stallen en de hinder die daaruit 

voortvloeit, en de gevolgen van de bedrijfsuitbreiding voor het landschap. 

 

Het rapport gaat ook in op mogelijke maatregelen om nadelige effecten in te perken, 

zoals maatregelen om het bedrijf beter in te passen in het landschap. De geluidbereke-

ningen laten zien dat onder meer door de laad- en losactiviteiten bij één woning niet 

wordt voldaan aan de richtwaarde voor geluid voor een landelijke omgeving. 

 

De Commissie concludeert dat met het rapport er goede en nuttige milieu-informatie 

beschikbaar is voor de te maken afwegingen over deze varkenshouderij. 

http://www.commissiemer.nl/adviezen/3236
http://www.commissiemer.nl/

