Controlerapport

Gegevens controle
Zaaknummer

021483691

Zaaktype

Controle uitvoeren

Zaakomschrijving

oc2017 controle gedoogbeschikking 1 mei 2017

Datum zaak

1 mei 2017

Naam toezichthouder
Type controle

controle gedoogbeschikking

Datum controle

23 mei 2017

Tijdstip aanvang controle

13.30 uur

Tijdstip einde controle
Inrichting/locatie/object

15.00 uur

Naam

Orgamebo B.V.

Adres

Burensestraat 2

Postcode en plaats

4016 CZ Kapel-Avezaath

Kadastrale gegevens

-

GPS coördinaten

-

Naam contactpersoon

De heer W. Bos

E-mail/telefoonnr.
contactpersoon
Bevoegd gezag

Buren

Aanwezig tijdens controle
Naam, functie, instantie
Naam, functie, instantie

Willem Bos, bedrijfsleider, Orgamebo B.V.
, medewerker Specialisten & Advies, ODR

Naam, functie, instantie

Toezicht & Handhaving, ODR

Naam, functie, instantie

, medewerker Toezicht & Handhaving, ODR

Grondslag controle
Vergunning/ontheffing
Beschikking

Gedoogbeschikking van 10 mei 2017, kenmerk 2017-007041

Activiteitenbesluit

Afdeling 1.2 en 3.3

Overig
Werkwijze
Bezoek ter plaatse, gesprek met bedrijfsleider en rondgang over het bedrijf. Het gesprek is gevoerd
aan de hand van de voorwaarden van de gedoogbeschikking. Gecontroleerd is of bedrijfsleider op de
hoogte is van de gedoogvoorwaarden en deze begrijpt. Verder is gecontroleerd of de voorwaarden
worden nageleefd.
Waarnemingen
De heer Bos vertelde te weten dat de gedoogbeschikking in werking is getreden op 11 mei 2017 en
geldt tot 1 december 2017. Hij bevestigde te weten dat het gedogen voor eigen rekening en risico
gebeurd. Na uitleg bevestigde de heer Bos te begrijpen dat de gedoogbeschikking inhoudt dat
Gedeputeerde Staten toelaten dat de in de gedoogbeschikking genoemde activiteiten zonder
vergunning worden uitgevoerd zolang de voorwaarden worden nageleefd.

Met betrekking tot § 1.4 Instructies vertelde Bos tenminste twee (één op kantoor, één op het
achterterrein) medewerkers specifieke instructies te hebben gegeven, die naleving van de
voorwaarden borgen.
Met betrekking tot § 2.1 Afvalstoffen – Acceptatie: acceptatie- en verwerkingsbeleid (AV-beleid) en
het beleid voor administratieve organisatie en interne controle (AO/IC-beleid) is digitaal beschikbaar.
Verder heb ik 2 voorbeelden van registraties ingezien: uitdraai van de registratie aangevoerde mest
en de registratie van de compostering van een samengestelde vracht mest.
Of de uitvoering overeenkomstig het beleid is kan ik niet bevestigen. Daarvoor is het onderzoek te
beperkt geweest.
Met betrekking tot § 2.2 Afvalstoffen – Bedrijfsvoering: Fysiek is momenteel één tunnel voor het
composteringsproces beschikbaar. De heer Bos vertelde dat de tunnel per keer circa 200 ton mest
aankan. Dit impliceert dat de productiecapaciteit aanmerkelijk groter is dan op grond van het
gedoogbesluit is toegestaan. De administratie moet achteraf inzicht kunnen geven of de toegelaten
productie niet is overschreden.
Met betrekking tot § 3 Afvalwater: De heer Bos vertelde dat er geen bedrijfsafvalwater op het
vuilwaterriool wordt geloosd. Het vrijkomende afvalwater wordt naar het foliebassin gevoerd.
Met betrekking tot § 4 Opslag mest: De opslag van mest vindt inpandig plaats op betonvloeren.
Uitstromend mestvocht wordt afgepompt naar het foliebassin.
Tijdens het bezoek lag er nog een beperkte hoeveelheid droge dierlijke mest in een buitenopslag. Bos
vertelde dat dat wordt verwijderd.
Met betrekking tot § 6 Geur: De heer Bos bevestigde te weten dat de meting van de ongereinigde
geuremissie uiterlijk op 8 juni 2017 moet zijn uitgevoerd en de rapportage uiterlijk 29 juni 2017 moet
zijn opgestuurd. De heer Bos bevestigde te weten dat de meting van het geurverwijderingsrendement
uiterlijk op 6 juli 2017 moet zijn uitgevoerd en de rapportage uiterlijk 27 juli 2017 moet zijn
opgestuurd. Het is de heer Bos bekend dat de opzet en de uitvoering van de metingen vooraf aan het
bevoegd gezag c.q. ODR moet worden overlegd en dat de feitelijke meting 3 dagen vooraf schriftelijk
gemeld moet worden.
Het is de heer Bos ook bekend dat de luchtwasser met ingang van 22 juni 2017 operationeel moet
zijn overeenkomstig de uitvoeringseisen met een opleveringsverklaring van de leverancier.
Het is de heer Bos bekend dat GS op grond van het gedoogbesluit niet handhavend optreden tegen
het zonder omgevingsvergunning bouwen van de eind- en zijgevel, de technische ruimte en een
vloerplaat voor het plaatsen van de luchtwasser, spuiwatersilo en zwavelzuurbox.
Tijdens de rondgang is ook het gebruik gecontroleerd van de ruimten die eerder door de heer Bos aan
derden werden verhuurd. Er waren geen aanwijzingen dat deze ruimten nog door derden werden
gebruikt.
Wel is een dubbelwandige dieselolie tank (inhoud circa 8000 liter) met afleverpomp aangetroffen.
Deze werd gebruikt voor het aftanken van de vrachtwagens. Deze bedrijfswijziging is niet gemeld. Het
afleveren vindt niet plaats boven een vloeistofdichte vloer.
Bevindingen
De opslag van dierlijke mest in de buitenopslag is strijdig met voorschrift 4.1.2 van de voorwaarden
waaronder gedoogd wordt.
De dieselolie tank is niet gemeld op grond van het Activiteitenbesluit (artikel 1.10 Activiteitenbesluit)
Het afleveren van dieselolie vindt niet plaats boven een vloeistofdichte vloer. Dit is in strijd met artikel
3.19 Activiteitenbesluit.
Advies vervolgacties
Frequent blijven controleren op de naleving van de voorwaarden waaronder het gedoogbesluit is
afgegeven.
Opmerkingen/bijzonderheden
Geen
Bijlagen
2 foto’s
Opgemaakt door

Handtekening

2

Naam

Dagtekening

2 juni 2017
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