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Goedemorgen
Ik had je inderdaad proberen te bellen maar hierbij alvast een mail.
Op 24 en 28 augustus 2017 hebben wij een prettig overleg gevoerd met de raadsleden bij Orgamebo op locatie. Ik
denk dat met name de beeldvorming rondom het bedrijf Orgamebo is gewijzigd. Naar aanleiding van het overleg
heb ik nog een aantal aandachtspunten.
- De raad zit er behoorlijk technisch in en wil goed geïnformeerd worden.
- Een aantal raadsleden verkeerden in de veronderstelling dat alleen functieverandering van agrarische naar
wonen is toegestaan. Ik heb uitgelegd dat het VAB beleid ook geschikt is voor het wijzigen van het
bestemmingsplan naar niet agrarische functies of agrarische aanverwante functies. Mogelijk gaan zij hier
vragen over stellen.
- Er is door het college toegezegd dat zijn aanvullende (GGD-advies en geur) onderzoeken/informatie nog
ontvangen. Zij willen deze tijdig ontvangen zodat zij zich kunnen voorbereiden.
- Er is achterstallig onderhoud aan het wegennet binnen de gemeente Buren. Dit komt met name door
sluipverkeer en zwaar vrachtverkeer. De raadsleden hebben moeite met het feit dat de burger moet
opdraaien voor de kosten van de wegreparatie die wordt veroorzaakt door de bedrijven. Wij zijn van mening
dat de ontsluitingsweg voldoende capaciteit heeft voor het verwerken van de verkeerstromen via de
Roodakker. Daarnaast is er bij de huidige IV bestemming ook sprake van verkeer die zelfs kan uitwegen via
de route door het dorp. Is het verstandig om hier nog een aanvulling mee te sturen naar de Raad? Deze kan
bestaan uit 2 onderdelen:
o De weg is voldoende breed en draagkrachtig.
o Als gevolg van dit plan wordt formeel geregeld dat al het verkeer via de Roodakker gaat. Dit is in de
huidige situatie bij het exploiteren van een intensieve veehouderij niet het geval.
Resultaten geurmeting
Inmiddels hebben wij de resultaten binnen van de geurmetingen. Helaas zijn er verschillen tussen de kengetallen in
de rapportage en de daarop volgende geurmetingen. De omgevingsdienst heeft hierover aanvullende vragen gesteld
welke wij hebben doorgestuurd naar Buro Blauw. Binnen welke termijn moeten wij de geurrapportage aanleveren?
Ik ga er dan voor zorgen dat deze definitief klaar zijn.
Reactie GGD advies
- Binnen de inrichting wordt doormiddel van de luchtwasser fijnstof gereduceerd. In het
luchtkwaliteitsonderzoek is gerekend met een reductie van 40%. Ik heb het onderzoek bijgevoegd in de
bijlage bij deze mail.
- De geurbeoordeling is gebaseerd op een onjuist onderzoek. Inmiddels is door Buro Blauw een aanvullend
onderzoek opgesteld. Deze is eveneens opgenomen in de bijlage bij deze mail.
Bevoegd gezag
In de MER heb ik een tekst opgenomen ten aanzien van het bevoegd gezag. De tekst heb ik overgenomen in
onderstaande mail:
6.1 Besluit milieueffectrapportage
Sinds 1 april 2011 is het Besluit milieueffectrapportage gewijzigd. Ingevolge artikel 2, tweede lid, van het Besluit mer moet
voor de activiteiten die behoren tot een categorie in onderdeel D van de bij dat Besluit behorende bijlage, worden
beoordeeld of hiervoor een MER moet worden opgesteld. Deze activiteiten zijn dus m.e.r.-beoordelingsplichtig.
In categorie D18.1 is als activiteit aangewezen de oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor de
verwijdering van afval, in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een installatie met een capaciteit van 50 ton
per dag of meer.
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Het verwerken van mest middels een mestbewerkingsinstallatie is een activiteit zoals bedoeld in categorie D18.1 van de
bijlage bij het Besluit mer. Belangrijk hierbij is dat mest wordt beoordeeld als een afvalstof. Inmiddels blijkt uit vaste
jurisprudentie dat mest om de volgende redenen moet worden aangemerkt als afvalstof:
Het begrip afvalstof moet worden uitgelegd met inachtneming van de door het Hof van Justitie over dit begrip gevormde
rechtspraak. Daaruit volgt dat de vraag of een stof een afvalstof is, moet worden beantwoord met inachtneming van alle
omstandigheden van het geval. Daarbij is vooral het gedrag van de houder in relatie tot de betekenis van de woorden
‘zich ontdoen van’ relevant. In dit verband verdient volgens het Hof van Justitie bijzondere aandacht of de stof in kwestie
voor de houder ervan geen nut (meer) heeft, zodat deze stof een last is waarvan hij zich wil ontdoen.
6.1.1 Uitzonderingen
In sommige gevallen hoeft een stof niet als afvalstof te worden aangemerkt, maar kan de stof als een bijproduct worden
aangemerkt. Daarvoor moet worden voldaan aan de criteria die daaraan zijn gesteld in artikel 5 van de Kaderrichtlijn
afvalstoffen. Deze criteria houden in dat:
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Het zeker is dat de stof zal worden gebruikt
De stof onmiddellijk kan worden gebruikt zonder verder andere behandeling dan die welke bij de normale
productie gangbaar is

3 De stof wordt geproduceerd als een integraal onderdeel van een productieproces.
4 Verder gebruik rechtmatig is.
In onderhavige situatie is sprake van een afvalstof en geen bijproduct. Orgamebo gaat de mest bewerken van meerdere
veehouderijen, waarbij het gaat om de mestoverschot van de bedrijven. De mest die aan de mestbewerkingsinstallatie
wordt geleverd, kan dus niet door de veehouders worden uitgereden op eigen landbouwgronden en evenmin voor dat
doel onder economisch gunstige omstandigheden aan anderen worden geleverd. De veehouders moeten aan de
mestverwerkingsinstallatie een vergoeding betalen voor de afname van de mest.
De afgevoerde mest is dus volgens de jurisprudentie een last waarvan de veehouder zich moet ontdoen. De mest is
daarom een afvalstof. Omdat de mest moet worden aangemerkt als afvalstof, is de mestbewerkingsinstallatie
aangewezen in categorie D18.1 van de bijlage bij het Besluit mer. Daarom geldt voor de mestbewerkingsinstallatie een
m.e.r.-beoordelingsplicht.
6.2 BBT / BREF
De installatie moet voldoen aan de best beschikbare technieken (BBT). Dit is het gevolg van de geïmplementeerde
Richtlijn Industriële Emissies RIE 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad. In deze richtlijn is de IPPC-richtlijn
96/61/EG voor de geïntegreerde preventie en bestrijding van de verontreiniging geïntegreerd. In het kader van de IPPCrichtlijn zijn BBT referentiedocumenten (BREF’s) opgesteld met daarin beschreven BBT technieken. Op bedrijven met een
RIE-installatie zijn bepaalde onderdelen van het Activiteitenbesluit van toepassing.
Het verwerken van dierlijke mest d.m.v. biologische behandeling valt onder categorie 5.3.b van bijlage I van de RIE nuttige
toepassing, of een combinatie van nuttige toepassing en verwijdering, van ongevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit
van meer dan 75 ton per dag, door middel van een of meer van de volgende activiteiten, met uitzondering van activiteiten
die onder Richtlijn 91/271/EEG betreffende de behandeling van stedelijk afvalwater vallen: i) biologische behandeling.
6.3 Meststoffenwet
De verplichting om mest te laten verwerken geldt met ingang van 2015 voor bedrijven die meer fosfaat produceren dan
op de gronden uitgereden mag worden. Dit kan doormiddel van een VVO, 3PO of het afvoeren van mest met
opmerkingscode 61. Orgamebo BV is erkend mestverwerker door de Nederlandse Voedsel & Waren Autoriteit (NVWA).
Naast de rechtstreekse export van Pluimveemest, biedt Orgamebo BV ook de mogelijkheid om varkens en rundveemest in
het kader van de Mestverwerkingsplicht af te voeren. Om de verwerkingsplicht over te dragen biedt Orgamebo BV
agrariërs in de regio de mogelijkheid om bijvoorbeeld 3PO’s af te sluiten. De klanten van Orgamebo BV bestaan in
Nederland voornamelijk uit veehouders die door de mestverwerkingsplicht, verplicht worden om de mest te verwerken
dan wel te exporteren.
6.4 Bevoegd gezag
De Gedeputeerde Staten van Gelderland is bevoegd gezag voor het verlenen van de omgevingsvergunning:
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voor het bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van dierlijke of overige organische meststoffen (categorie
7.1 van bijlage I onderdeel C van het Bor).Het college van GS van de provincie Gelderland is bevoegd gezag voor
de vergunning:
• indien er sprake is van het bewerken of verwerken van buiten de inrichting afkomstige dierlijke meststoffen met
een capaciteit van meer dan 25.000 m³ per jaar (categorie 7.4 van bijlage I onderdeel C van het Bor) en er is
sprake van een gpbv-installatie of het Besluit risico's zware ongevallen 1999 is van toepassing.
Gelet op bovenstaande is het college van GS het bevoegd gezag voor onderhavige inrichting.
6.5 Activiteitenbesluit
Voor een aantal activiteiten zijn de regels van het Activiteitenbesluit van toepassing. Het initiatief is getoetst aan het
Activiteitenbesluit. De van toepassing zijnde regels zijn opgenomen in de bijlage bij de aanvraag.
Afsluiting
Tot zover een update. Mochten er nog vragen zijn? Dan hoor ik dat natuurlijk graag. U kunt mij bereiken via
onderstaande contactgegevens.
•

Adviseur milieu en ruimtelijke ontwikkeling
(Aanwezig op maandag t/m donderdag)

Volg ons ook op Facebook en Twitter.

VanWestreenen BV
Anthonie Fokkerstraat 1a
3772 MP Barneveld
T 0342 - 47 42 55 /
F 0342 - 47 42 81
I 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 u ons hiervan per ommegaande te berichten.

Van:
@Buren.nl]
Verzonden: dinsdag 29 augustus 2017 14:00
Aan:
CC:
Onderwerp: FW: ggd-advies orgamebo kapel-avezaath definitief incl aanvulling.pdf
Beste
Ik zag dat je gebeld had. Ik ben lastig bereikbaar vandaag. Als je me telefonisch wilt spreken dan stel ik voor om
morgenmiddag even contact te hebben. Bel je mij dan?
Ik heb een aantal zaken die ik je wil melden.
handig als ook jij even meeleest.
In de bijlage tref je het definitief GGD advies aan. Let even op de fijnstof paragraaf. Hoe zit het met de luchtwasser
en de reductie van fijnstof? Ziet de luchtwasser vooral toe op de reductie van ammoniak en geur uitstoot of ook van
fijnstof? Graag een toelichting.
Overigens blijkt dat voor de gehele aanvraag de provincie het bevoegd gezag is. En niet zoals algemeen aangenomen
wordt de provincie voor het milieu deel en de gemeente voor het bouw deel en de planologie. Motivatie:
In beginsel is het college van burgemeester en wethouders (B&W) bevoegd te beslissen op een aanvraag
omgevingsvergunning voor het hebben van een inrichting voor het verwerken van dierlijke meststoffen. Indien de
capaciteit van de mestverwerkingsinstallatie meer dan 25.000 m3 bedraagt én een IPPC-installatie tot de inrichting
behoort, is gedeputeerde staten (GS) het bevoegd gezag voor elke aanvraag die betrekking heeft op activiteiten met
betrekking tot een inrichting (dus ook de aanvraag die ziet op het bouwen of het afwijken van het bestemmingsplan,
zie artikel 3.3 lid 1 sub a. en b. en Categorie 7 van Bijlage I van het Bor). De beoogde capaciteit van de
mestverwerkingsinstallatie overschrijdt de 25.000 m3 ruimschoots en de mestverwerkingsinstallatie valt onder
categorie 5.3b van de Richtlijn Industriële Emissies (RIE)* , zodat sprake is van een IPPC-installatie. Aldus is GS het
bevoegd gezag voor álle toestemmingen (bouwen, afwijken en milieu).
Overigens heeft B&W wel een adviesrecht en dient door de raad een verklaring van geen bedenkingen te worden
afgegeven.
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*: Betreft een aanname.
kun jij bevestigen dat van het volgende sprake is: Er is sprake is van een installatie
met een capaciteit van meer dan 75 t per dag voor aerobe vergisting en compostering en 100 t per dag voor
anaërobe vergisting (cat. 5.3 onder b, bijlage I, Richtlijn Industriële Emissies (RIE, 2010/75/EU)
Alvast dank.
Vriendelijke groet,
Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling
Afdeling Ruimte
Gemeente Buren
Tel: 14 0344
Email:
@buren.nl
Bezoekadres:
De Wetering 1
4021 VZ Maurik
Postadres:
Postbus 23
4020 BA Maurik
www.buren.nl
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