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Stand van zaken vergunningprocedure en gedoogbeschikking

Inleiding
In dit memo wordt u mede namens de Omgevingsdienst Rivierenland geinformeerd over de stand
van zaken m.b.t. vergunningverlening en handhaving inzake het bedrijf Orgamebo BV, gelegen
aan Burensetraast 2 te Kapel Avezaath (gem. Buren).
Orgamebo is voornemens ter plekke een varkenshouderij om te zetten naar een
mestverwerkingsbedrijf en heeft daarvoor op 17 maart 2017 een omgevingsvergunning bij GS
aangevraagd. Het bedrijf ligt in een landelijke omgeving op korte afstand van de A15. Naburige
bedrijven zijn de Knorhof en afvalverwerker AVRI. Het bedrijf ligt gevoelig in de omgeving.
De omgevingsdienst en de gemeente Buren krijgen regelmatig klachten van omwonenden. Die
hebben meestal betrekking op geuroverlast, het gebruik van een verkeerde aanvoerroute (langs
veel woningen) en mogelijke gezondheidsrisico’s van emissies van schadelijke stoffen en
mesttransport. Ook raadsleden van de gemeente worden hierbij betrokken en ook de wethouder
ontvangt berichten van verontruste burgers via e-mail.
Vergunningprocedure
De vergunningaanvraag heeft betrekking op het bouwen van bouwwerken, buitenplans afwijken
van het bestemmingsplan en oprichten van een inrichting. In het bedrijf wordt stapelbare mest
van varkens, rundvee en pluimvee in tunnels gecomposteerd met behulp van actieve beluchting.
Na compostering is de mest gehygiëniseerd en ingedroogd en geschikt voor export en verwerking
elders, o.a. in vergistingsinstallaties. De aangevraagde verwerkingscapaciteit is maximaal
100.000 ton dierlijke mest per jaar.
De aanvraag is meerdere keren aangevuld en op dit moment (grotendeels) ontvankelijk. Wij
verwachten nog een enkele aanvulling op het gebied van geur en de ruimtelijke onderbouwing.
Uit geuronderzoek blijkt dat het bedrijf met de nodige maatregelen (inpandig werken, luchtwasser)
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kan voldoen aan de richtwaarden voor geurhinder. Omdat het bedrijf niet past in het geldende
bestemmingsplan en (binnenplanse) ontheffing niet mogelijk is, moet een procedure voor
buitenplans afwijken worden doorlopen waarbij de gemeenteraad een zgn. verklaring van geen
bedenkingen (vvgb) dient af te geven. Zonder die vvgb is vergunningverlening niet mogelijk. Bij
het (complexe) proces zijn veel partijen (provincie, gemeente, raad, bedrijf, adviseurs, ODR,
ODRN) betrokken.
Gedoogbeschikking
In de praktijk is het veehouderijbedrijf beëindigd en is al gedeeltelijk gestart met de verwerking
van mest. De mestverwerking is medio 2016 door de ODR stilgelegd en aan Orgamebo is een
last onder dwangsom opgelegd. Daarna heeft het bedrijf een gedoogbeschikking aangevraagd.
GS hebben op 10 mei de gevraagde gedoogbeschikking verleend voor het verwerken van 50.000
ton mest per jaar. Aan de gedoogbeschikking zijn voorschriften verbonden die o.a. geurhinder
moeten voorkomen of beperken. Tegen de gedoogbeschikking is door omwonenden bezwaar
gemaakt. De bezwaren zijn in een hoorzitting van de commissie rechtsbescherming mondeling
behandeld en de commissie heeft inmiddels advies uitgebracht. De commissie oordeelt dat de
gedoogbeschikking onzorgvuldig is voorbereid/gemotiveerd. Geadviseerd is het bestreden besluit
te heroverwegen en de beslissing op bezwaar op een aantal punten nader te motiveren.
Advies
1. Kennis nemen van de stand van zaken.
2. Gezien de handhavings- en klachtenhistorie met betrekking tot het bedrijf, de vele partijen
die betrokken zijn bij de vergunningsprocedure en de complexheid van de materie en de
processen, is het wenselijk Orgamebo op te nemen in de lijst van provinciale
aandachtbedrijven.
3. Vanwege de aanhoudende klachten en toenemende onrust bij omwonenden is het
wenselijk een voorlichtingsbijeenkomst te organiseren om de processen, de stand van
zaken en het vervolg toe te lichten. In een vervolgbijeenkomst kan dan de
ontwerpvergunning kunnen worden besproken.
Bij overname van deze adviezen zal de ODRN de benodigde acties ondernemen om e.e.a. te
regelen.

