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Milieueffecten varkenshouderij in Kapel-Avezaath
voldoende onderzocht
Het milieueffectrapport voor de herbouw van de varkenshouderij van Sebava BV
in Kapel-Avezaath geeft nu voldoende informatie over geurhinder. Dat zegt de
Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) in haar advies. De Omgevingsdienst Regio Nijmegen had de Commissie gevraagd het aangepaste milieueffectrapport te beoordelen.
Sebava BV wil een varkenshouderij aan de Burensewal 3 te Kapel-Avezaath herbouwen. Het eerdere bedrijf ging in 2017 door brand verloren. Op dezelfde plek worden
nieuwe stallen gebouwd waarin maximaal 25.668 varkens worden gehouden. Voordat
de provincie Gelderland besluit over de benodigde omgevingsvergunning zijn de milieueffecten onderzocht in een milieueffectrapport.
Het aangepaste rapport laat zien dat bij de nieuwe opzet en inrichting van het bedrijf op
enkele locaties in de omgeving nog sprake zal zijn van geurhinder. Ten opzichte van
het oorspronkelijke bedrijf dat tot 2017 aanwezig was neemt de uitstoot van geur en
ammoniak echter wel duidelijk af. Het rapport geeft verder een beschrijving van maatregelen die in de nieuwe situatie genomen kunnen worden ten behoeve van brandveiligheid.
In het rapport zijn de milieueffecten gedeeltelijk beoordeeld op basis van aannames. De
werkelijke effecten zullen voor een deel afhankelijk zijn van onderhoud, beheer en bedrijfsvoering. Dit geldt bijvoorbeeld voor de geurhinder en de werking van het ventilatiesysteem, maar ook voor de brandveiligheid. De Commissie ziet dit als een belangrijk
aandachtspunt voor de vergunningverlening en adviseert speciale aandacht te besteden aan monitoring en evaluatie van de (milieu)effecten.
----------------------------------------------------------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
Gedeputeerde Staten van Gelderland - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.
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