Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

@vanwestreenen.nl>
dinsdag 10 januari 2017 12:36

RE: Bos Orgamebo

Goedemiddag
Hartelijk dank voor de reminder!
Ik verkeerde in de veronderstelling dat je beschikt over de conceptaanvraag om omgevingsvergunning. Deze
aanvraag is op 21 december 2016 opengesteld voor het bevoegd gezag. Mede omdat een belangrijk onderdeel van
deze aanvraag bestaat uit het onderdeel handelen in strijd met de regels ruimtelijk ordening. In verband met de
bestandgrootte stuur ik de aanvraag en bijbehorende stukken toe via we-transfer.
De aanvraag bestaat uit het aanvraagformulier en een aantal onderzoeken. Hierbij is onder andere een
geuronderzoek opgenomen. Uit het onderzoek blijkt dat bij het toepassen van een combiwasser de geuremissie met
70% wordt gereduceerd. Dit is de belangrijkste wijziging ten opzichte van het oorspronkelijke plan.
Met vriendelijke groet,
VanWestreenen BV
Anthonie Fokkerstraat 1a
3772 MP Barneveld
T (0342) 47 42 55
F (0342) 47 42 81
www.vanwestreenen.nl
VanWestreenen BV staat niet in voor de juistheid van de informatie en is in geen geval aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de verstuurde informatie. Aan de
inhoud van dit bericht kunnen dan ook geen rechten of verplichtingen worden ontleend. Dit e-mailbericht is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde en kan
vertrouwelijke informatie bevatten. Indien u dit ontvangt, terwijl het niet voor u is bedoeld, verzoeken wij ons hiervan per omgegaande te berichten.

Van:
@buren.nl]
Verzonden: dinsdag 10 januari 2017 9:49
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Bos Orgamebo
Geachte
Kunt u mij informeren over de actuele stand van zaken met betrekking tot het initiatief van de heer Bos? Dit omdat
er op 1 februari 2017 een harde deadline ligt voor wat betreft de handhaving. Als gemeente willen we er echter alles
aan doen om dat te voorkomen maar dan moeten op z’n minst de stukken er zijn en de geuroverlast sterk
afgenomen zijn. Daar komt bij dat 26 januari 2017 mijn laatste werkdag voor de gemeente Buren is.
Bedankt en met vriendelijke groet,
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Van:
Verzonden: maandag 19 december 2016 8:19
Aan: '
CC:
Onderwerp: RE: Bos Orgamebo
Geachte

,

Bedankt voor de informatie. Ik wacht de aanvraag omgevingsvergunning met bijbehorende informatie even af
voordat ik een planning maak. Grote onbekende is echter de termijn waarbinnen de commissie MER adviseert.
Met vriendelijke groet,

Van:
@vanwestreenen.nl]
Verzonden: donderdag 15 december 2016 12:50
Aan:
CC:
Onderwerp: Bos Orgamebo
Goedemorgen

,

heeft mij gevraagd om de je bij te praten met betrekking tot de stand van zaken voor Orgamebo,
Burensestraat 2 te Kapel-Avezaath. Graag stuur ik jouw een kort overzicht met de stand van zaken. Ik heb de
volgende onderzoek uitgezet bij Adviesbureau de Haan:
- Akoestiek
- Luchtkwaliteit
- Stikstofdepositie
- Geur
De bovengenoemde onderzoeken worden vandaag opgeleverd. De plattegrondtekeningen voor bouwen en milieu
zijn inmiddels al uitgewerkt Aan de hand van de onderzoeken en tekeningen gaan wij begin volgende week de
concept aanvraag om omgevingsvergunning indienen. Daarnaast wordt voor dit bedrijf een MER uitgewerkt. Dit
document wordt gelijktijdig met de aanvraag om omgevingsvergunning ingediend.
De aanvraag om omgevingsvergunning bestaat uit de volgende onderdelen.
-

onderdeel milieu
onderdeel bouwen
handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening (verzoek project afwijkingsbesluit)
Mer- beoordelingsdocument

Graag wil ik beging volgende week alle voornoemde stukken indienen. Het geuronderzoek is nog niet klaar deze
wordt uiterlijk 23 december 2016 aan de conceptaanvraag toegevoegd. Mochten er nog vragen zijn? Dan hoor ik dat
natuurlijk graag. Ik ben van maandag tot en met donderdag bereikbaar via onderstaande contactgevens.
Met vriendelijke groet,
VanWestreenen BV
Anthonie Fokkerstraat 1a
3772 MP Barneveld
T (0342) 47 42 55
F (0342) 47 42 81
2

www.vanwestreenen.nl
VanWestreenen BV staat niet in voor de juistheid van de informatie en is in geen geval aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de verstuurde informatie. Aan de
inhoud van dit bericht kunnen dan ook geen rechten of verplichtingen worden ontleend. Dit e-mailbericht is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde en kan
vertrouwelijke informatie bevatten. Indien u dit ontvangt, terwijl het niet voor u is bedoeld, verzoeken wij ons hiervan per omgegaande te berichten.

******************************************************************************
Elke e-mail die de gemeente Buren ontvangt wordt vertrouwelijk behandeld. Het is echter niet helemaal uit te
sluiten dat een e-mail door derden ingezien wordt. De gemeente Buren kan in geen enkel geval hiervoor
aansprakelijk worden gesteld. Informatie over de gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op het e-mailverkeer
van en met de gemeente Buren vindt u op onze website. De gemeente Buren zet zich in voor een schonere wereld
en een leefbaar klimaat. Wij vragen u dan ook aan het milieu te denken, voordat u besluit deze e-mail te printen.
*****************************************************************************
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