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Mer-beoordelingsbesluit Lungendonk 

18 te Lierop, Someren

 

 

Burgemeester en wethouders van Someren maken als bevoegd gezag, gelet op artikel 7.17, van de 
Wet milieubeheer, het volgende bekend.

Op 17 juli 2014 heeft V.O.F. van de Heuvel-Lierop, Medevoort 1 te 5707 DD Helmond medegedeeld 
voornemens te zijn om het oprichten/wijzigingen van de bestaande installatie aan de Lungendonk 18 
te Lierop in de gemeente Someren voor het houden van 896 zeugen en 5.760 gespeende biggen.

Deze activiteit is onderworpen aan een milieueffectrapportage beoordeling op basis van het Besluit 
milieueffectrapportage juncto artikel 7.2. eerste lid onder b van de Wet milieubeheer.

Burgemeester en wethouders van Someren hebben besloten dat door de V.O.F. van de Heuvel-Lierop 
geen milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld. Hierdoor kan een aanvraag voor een omge-
vingsvergunning voor de activiteit inrichting zonder opschortende voorwaarden worden ingediend en 
in behandeling worden genomen.

Naar de mening van burgemeester en wethouders van Someren leidt de voorgenomen activiteit, 
gezien de omstandigheden waaronder zij wordt ondernomen, niet tot belangrijke nadelige gevolgen 
voor het milieu.

Het besluit en de overige stukken kunt u vanaf 25 september 2014 gedurende 6 weken op afspraak 
inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot 
en met vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. De stukken kunt u ook buiten de openingstijden inzien. U 
kunt een afspraak maken via telefoonnummer)0493) 494 888.
Contactpersoon voor deit dossier is mevrouw P. van Mil.

De beschikking betreft een procedure ter voorbereiding van het besluit op de aanvraag voor een 
omgevingsvergunning. Conform artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen deze 
beslissing geen bezwaar of beroep mogelijk tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het 
voor te bereiden besluit rechtsreeks in zijn belang treft.
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