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Op 16 maart 2017 hebben wij van Orgamebo B.V. een aanvraag voor
een omgevings-vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) ontvangen voor het oprichten van
bedrijfsruimte ten behoeve van het opslaan en verwerken van dierlijke
meststoffen op de locatie Burensestraat 2 te Kapel-Avezaath. De
aanvraag heeft betrekking op de volgende activiteiten;
a. Bouwen van een bouwwerk (Wabo, artikel 2.1, eerste lid, onder a);
b. Gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een
bestemmingsplan (Wabo, artikel 2.1, eerste lid, onder c)buitenplanse afwijking;
c. Oprichten en in werking hebben van een inrichting (Wabo, artikel
2.1, eerste lid, onder e).
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Bevoegd gezag
Orgamebo is in hoofdzaak bestemd voor het opslaan en verwerken van
dierlijke meststoffen. De aangevraagde verwerkingscapaciteit bedraagt
100.000 ton dierlijke meststoffen per jaar.
De activiteiten van de inrichting zijn onder andere genoemd in de
volgende categorieen van bijiage I, onderdeel C, van het Besluit
omgevingsrecht (Bor):
• categorie 7.1, onder a: inrichtingen voor het bewerken, verwerken,
opslaan of overslaan van dierlijke of overige organische
meststoffen;
• categorie 7.4: Gedeputeerde Staten zijn bevoegd te beslissen op
een aanvraag om een omgevingsvergunning ten aanzien van
inrichtingen voor het bewerken of verwerken van van buiten de
inrichting afkomstige dierlijke meststoffen met een capaciteit ten
aanzien daarvan van 25.000 m^ per jaar of meer.
Dierlijke meststoffen zijn afvalstoffen als bedoeld in de Kaderrichtlijn
Afvalstoffen, 2008/98/EG en de Richtlijn industriele emissies,
2010/75/EU (RIE). In de inrichting wordt onder andere ingedikte mest
verwerkt door middel van een biologisch proces (compostering) waarbij
de capaciteit groter is dan 75 ton per dag. Het nuttig toepassen van
ongevaarlijke afvalstoffen door biologische behandeling met een
capaciteit van 75 ton per dag of meer is genoemd in categorie 5.3.b
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van bijiage I van de RIE. De inrichting valt daarmee onder de
werkingssfeer van de RIE. Hiermee is sprake van een inrichting
waartoe een IPPC-installatie als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de
Wabo behoort.
Op grond van artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3, lid 1, van het
Bor zijn Gedeputeerde Staten bevoegd te beslissen op de aanvraag om
omgevingsvergunning.
Verzoek verklaring van geen bedenkingen (artikel 6.5, eerste
lid, Bor)
Ingevolge artikel 2.12, eerst lid, Wabo kan voor zover de aanvraag
betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid,
onder c, de omgevingsvergunning slechts worden verleend indien de
activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en:
a. indien de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan of de
beheersverordening:
1°. met toepassing van de in het bestemmingsplan of de
beheersverordening opgenomen regels inzake afwijking,
2°. in de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gevallen,
of
3°. in overige gevallen, indien de motivering van het besluit een
goede ruimtelijke onderbouwing bevat.
Op grond van artikel 6.5, eerste lid, Bor wordt voor zover een aanvraag
betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid,
onder c, van de Wabo, de omgevingsvergunning, waarbij met
toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wabo
wordt afgeweken van het bestemmingsplan of de beheersverordening,
niet verleend dan nadat de gemeenteraad van de gemeente waar het
project geheel of in hoofdzaak zal worden of wordt uitgevoerd, heeft
verklaard dat hij daartegen geen bedenkingen heeft, tenzij artikel 3.2,
aanhef en onder b, van dit besluit of artikel 3.36 van de Wet ruimtelijke
ordening van toepassing is.
Gelet op artikel 6.5, eerste lid, van het Bor verzoeken wij u in het kader
van deze vergunningsprocedure een verklaring van geen bedenkingen
af te geven. Bij de af te wegen belangen dient in ieder geval het belang
van een goede ruimtelijke ordening te worden betrokken.
Nadere informatie
Informatie over de behandeling van de aanvraag is te verkrijgen via de
heer A. Suiter van Omgevingsdienst Regio Nijmegen, telefoonnummer
024 - 75 17 700 of via de heer S. van Gennep van Omgevingsdienst
Rivierenland, telefoonnummer 0344 - 57 93 14.
Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten van Gelderland,
Namens deze.
/
A.3. Knoop
Coordinator Vergunningverlening
Omgevingsdienst Rivierenland
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