Bijlage: Publicatie gedoogbeschikking
Geachte heer, mevrouw,
Sinds enige tijd wordt gesproken over de mogelijkheden op het perceel aan de Burensestraat 2 in
Kapel-Avezaath. Met deze brief brengen wij u op de hoogte van een besluit van Gedeputeerde Staten
van Gelderland. U ontvangt deze brief omdat u of binnen 500 meter van het bedrijf woont of omdat uw
woning mogelijk te maken krijgt met een verhoogde geurbelasting.
Wat is de voorgeschiedenis?
Op het perceel zijn sinds medio 2016 activiteiten ontplooid die niet passen binnen het geldende
bestemmingsplan. Het betreft activiteiten op het gebied van de be- en verwerking van mest.
Daarnaast is er sprake van fouragehandel. Een en ander was al als nevenactiviteit toegestaan bij de
vroegere intensieve veehouderij.
Inmiddels is er geen sprake meer van een intensieve veehouderij. De vroegere nevenactiviteiten
worden nu als hoofdactiviteit uitgevoerd. Dat past niet binnen het geldende bestemmingsplan.
Naar aanleiding van een handhavingsverzoek trad de Omgevingsdienst Rivierenland handhavend op.
Het betreft het aspect geur. De provincie Gelderland is hiervoor bevoegd gezag. Dat wil zeggen dat zij
gaan over de vergunningverlening op dat vlak. Dit terwijl de gemeente nog wel gaat over het
bestemmingsplan en andere vergunningen.
Begin 2017 lag de vooraankondiging last onder dwangsom ter inzage. Het betreffende bedrijf maakte
bezwaar tegen de voorgenomen last onder dwangsom.
Waartoe besloot Gedeputeerde Staten?
Gedeputeerde Staten besloot op 10 mei 2017 de huidige situatie tot 1 december 2017 te gaan
gedogen. Het betreft de op- en overslag van dierlijke mest en gereed product en de hygiënisatie van
50.000 ton mest per jaar. Meer informatie treft u aan in de bijgevoegde publicatie.
Wat is de verdere procedure?
De gemeente Buren overweegt medewerking te verlenen aan het plan. Daarvoor is nog toestemming
nodig van de gemeenteraad. Op dit moment is de exacte planning nog niet duidelijk. Wij adviseren u
dan ook u aan te melden voor een abonnement op onze elektronische bekendmakingen. Meer
informatie hierover vindt u op http://www.buren.nl/actueel/abonneren-op-bekendmakingen_43031/ en
https://zoek.overheid.nl/.
Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met de behandelend ambtenaar,
algemene telefoonnummer van de gemeente Buren: 14 0344.
Met vriendelijke enzovoort enzovoort
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