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Persbericht  

 
Varkenshouderij Nederweerterdijk 14 te Meijel 

 

Aanbevelingen voor de reikwijdte en diepgang van 

het milieueffectrapport 

 

De Commissie m.e.r. heeft advies gegeven over het milieueffectrapport voor var-

kenshouderij Bela BV in Meijel, gemeente Peel en Maas. Zij adviseert om in het 

rapport in te gaan op luchtwassystemen en de landschappelijke inpassing van 

het bedrijf. 

 

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 Limburg – besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl 

 

Het project 

Bela BV wil zijn varkenshouderij in Meijel, gemeente Peel en Maas vervangen door een 

nieuw bedrijf met 6.840 gespeende biggen en 9.120 vleesvarkens. Hiervoor is een om-

gevingsvergunning nodig. Voordat gedeputeerde staten hierover besluiten worden de 

milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Voorafgaand aan deze rappor-

tage wordt een notitie over de reikwijdte van het rapport opgesteld.  

 

De provincie heeft de Commissie om advies gevraagd over de gewenste inhoud van 

het rapport. 

 

Het advies 

De Commissie adviseert om in het rapport in te gaan op luchtwassystemen en de land-

schappelijke inpassing van het bedrijf. Hierdoor komt in beeld welke mogelijkheden er 

zijn voor een sterkere vermindering van de geurbelasting van de omgeving en van de 

concentraties fijn stof (luchtverontreiniging). Met een alternatieve locatie voor de voe-

dersilo’s kan het bedrijf mogelijk beter in het landschap worden ingepast.  

 

De Commissie adviseert om in het milieueffectrapport in te gaan op bovengenoemde 

onderwerpen, zodat de provincie hier desgewenst rekening mee kan houden bij haar 

besluit over de omgevingsvergunning. 
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