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Persbericht 

 
Varkenshouderij Sebava B.V. in Kapel-Avezaath 
 
Speciale aandacht voor brandveiligheid en dieren-
welzijn in milieueffectrapport nodig 
 

De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport voor de herbouw van 

de varkenshouderij aan de Burensewal 3 in Kapel-Avezaath aandacht te besteden 

aan effecten op de leefomgeving en volksgezondheid en aan maatregelen om 

deze effecten te verminderen. Daarnaast vraagt zij speciale aandacht voor brand-

veiligheid en dierenwelzijn. 

 

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 

het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland - besluit over het project. Zie ook 

www.commissiemer.nl. 

 

Het project 

Initiatiefnemer Sebava B.V. wil een varkenshouderij aan de Burensewal 3 in Kapel-

Avezaath herbouwen. Het eerdere bedrijf op deze locatie is in 2017 door brand verloren 

gegaan. In de nieuwe situatie zal het bedrijf ruimte bieden aan maximaal 28.860 var-

kens. 

 

Voordat de Provincie Gelderland besluit over de omgevingsvergunning worden de  

milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De Omgevingsdienst Regio Nij-

megen heeft - namens de provincie Gelderland - de Commissie om advies gevraagd 

over de gewenste inhoud van het rapport. 

 

Het advies 

Het milieueffectrapport moet de gevolgen van het nieuwe bedrijf voor de leefomgeving, 

volksgezondheid, natuur en landschap in beeld brengen, en mogelijke maatregelen die 

genomen kunnen worden om deze effecten te verminderen. Daarnaast adviseert de 

Commissie speciale aandacht te besteden aan maatregelen voor brandveiligheid en 

dierenwelzijn. 

 

Het rapport dient ook als communicatiemiddel voor de omgeving. Daarom vraagt de 

Commissie specifiek aandacht voor de leesbaarheid voor niet-ingevoerde lezers. Zij 

adviseert de effecten niet alleen te beschrijven ten opzichte van de eerder vergunde 

situatie (vóór de brand), maar ook ten opzichte van de huidige feitelijke situatie (geen 

varkenshouderij), zodat duidelijk wordt wat er voor de omgeving verandert.  

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3363
http://www.commissiemer.nl/

