Onderwerp:

FW: Burensestraat 2, Kapel-Avezaath

Van:
@pouderoyen.nl]
Verzonden: woensdag 21 september 2016 14:12
Aan:
Onderwerp: RE: Burensestraat 2, Kapel-Avezaath

Beste
Naar aanleiding van de mail over de mestverwerking/initiatief tot mestverwerking op Burensestraat 2 te Kavel Avezaath
het volgende.
Het initiatief hebben we besproken in het kader van het veegplan 2017. Op basis van de gegevens zoals die bij ons bekend
zijn (checklist quickscan aanknopingspunten) hebben wij het volgende geadviseerd:
1. Besluit mer
Het verwerken van mest/mestverweking is te rangschikken onder categorie 18.1 van onderdeel D van de bijlage
behorende bij het Besluit m.e.r. Categorie 18.1 heeft betrekking op “De oprichting, wijziging of uitbreiding van een
installatie voor de verwijdering van afval, anders dan bedoeld onder categorie D 18.3, D 18.6 of D 18.7 in gevallen waarin
de activiteit betrekking heeft op een installatie met een capaciteit van 50 ton per dag of meer”.
Afhankelijk van de voorziene/gewenste capaciteit (zie ook stroomschema onder aan mail):
- Dient een (vormvrije) mer-beoordeling voor de omgevingsvergunning te worden opgesteld.
- Dient een vormvrije merbeoording of een planMER te worden opgesteld voor het kaderstellend bestemmingsplan
Nu op voorhand deze stukken ontbraken bij de gegevens van het initiatief hebben wij geadviseerd deze ontwikkeling niet
mee te nemen in het veegplan 2017 gezien de procesafspraken en deadlines voor dit veegplan. Beter is het initiatief
separaat te bestemmen danwel indien alle stukken voorhanden zijn in een volgend veegplan mee te nemen.
2. Natuurbeschermingswet
Bij mestverwerking kan sprake zijn van stikstof uitstoot. In verband met stikstofgevoelige natura 2000 gebieden dient te
worden aangetoond dat geen significante verslechtering van deze gebied optreedt. De eerste stap is een voortoets. Blijkt
uit de voortoets dat op voorhand een significante verslechtering kan worden uitgesloten dan kan het plan worden
voorgezet zonder passende beoordeling en planMER.
Ook hier gold: Nu op voorhand deze stukken ontbraken bij de gegevens van het initiatief hebben wij geadviseerd deze
ontwikkeling niet mee te nemen in het veegplan 2017 gezien de procesafspraken en deadlines voor dit veegplan. Beter is
het initiatief separaat te bestemmen danwel indien alle stukken voorhanden zijn in een volgend veegplan mee te nemen.
3. Bevoegd gezag
Afhankelijk van de capaciteit en de aanvoer van de afvalstromen is of de gemeente of de provincie bevoegd gezag of
is de gemeente bevoegd gezag maar dient de provincie een verklaring van geen bedenkingen af te geven.
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Met vriendelijke groet,

Adviseur ruimtelijke ordening
@pouderoyen.nl

disclaimer - St. Stevenskerkhof 2 - 6511 VZ
Nijmegen - Tel: 024 3 22 45 79 www.pouderoyen.nl -

Van:
@buren.nl]
Verzonden: donderdag 15 september 2016 11:22
Aan:
@pouderoyen.nl>
Onderwerp: Burensestraat 2, Kapel-Avezaath
Hoi

,

Er is een klacht binnengekomen tegen de mestactiviteiten op deze locatie. Wij spraken daarover in het kader van het
lopende, nieuwe veegplan.
Zou jij mij schriftelijk aan kunnen geven wat nu ook al weer de procedure is voor wat betreft de vormvrije MER etc.
Kan het zijn dat de provincie Gelderland bevoegd gezag is?
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Bedankt en met vriendelijke groet,
Medewerker ruimtelijke ordening
Afdeling Ruimte, Gemeente Buren
Telefoon : 14 0344
Bezoekadres : De Wetering 1, 4021 VZ Maurik
Postadres : Postbus 23, 4020 BA Maurik

******************************************************************************
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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