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Onderwerp

Aanvullende informatie voor het verstrekken van een WGB
Geachte heer Huijgen,
Op 29 September 2017 ontvingen wij uw verzoek om aanvullende
gegevens voor het verstrekken van een WGB aangaande de aanvraag
voor een omgevingsvergunning voor Orgamebo, Burensestraat 2 in
Kapel-avezaath. Hieronder leest u onze reactie.
Documenten van de aanvraag
Bijgevoegd treft u de aanvraag en de bijbehorende documenten in de
meest recente versie. De documenten zijn opgenomen op een
overzichtslijst.
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Behandeld door
Stephan van Gennep

Overige informatie
In uw brief van 29 September, heeft u een tweetal vragen gesteld:
1) Wat is het standpunt aangaande de gevraagde
omgevingsvergunning, mede in relatie tot uw beleid?;
2) Wat is de classificatie van het bedrijf (volgens de VGN publicatie
bedrijven en milieuzonering (2009) en de Staat van
Bedrijfsactiviteiten zoals gepubliceerd op de website van de VNG)?
Hieronder treft u ons antwoord op de vragen.
Ad 1)
Wij zijn van mening dat in paragraaf 3.2.1 van de meest recente ROonderbouwing (zie bijiagen) voldoende duidelijk gemotiveerd is dat de
realisatie van een mestverwerkende inrichting aan de Burensestraat 2a
voldoet aan het provinciale beleid.
Verder voldoet de milieukundige beoordeling aan de wettelijke eisen.
Waar mogelijk zullen de uitkomsten van deze beoordeling vastgelegd
worden in de omgevingsvergunning.
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In aanvulling op de RO-onderbouwing heeft de afdeling RO van de
provincie het volgende aangereikt;
Datum

Eneraiebeleid
De provincie streeft naar een zuinig gebruik van energie en
grondstoffen en stimuleert de productie van hernieuwbare energie. Ten
aanzien van mestbewerkingsbedrijven geven wij in de Omgevingsvisie
en -verordening aan dat deze bedrijven in het landelijk gebied worden
toegestaan op of aansluitend op bestaande agrarische bouwpercelen
van een agrarisch bedrijf, bestaande bouwpercelen van een agrarisch
hulp- of nevenbedrijf of vrijkomende agrarische locaties, indien de
installaties in hoofdzaak gebruik maken van biomassastromen uit de
directe omgeving en de installatie landschappelijk en infrastructureel
kan worden ingepast in het bestaande landschap.
Voor bedrijven die niet aan het bovenstaande voldoen, bijvoorbeeld
wanneer het gaat om bedrijven zonder lokale binding, geven wij aan
een voorkeursvolgorde te doorlopen, waarbij gekeken wordt of het
bedrijf in eerste instantie kan worden gerealiseerd op of grenzend aan
een bedrijventerrein, een glastuinbouwgebied of locaties bij soortgelijke
bedrijven, zoals rioolwaterzuiveringsinstallaties of mestverwerkers die
op een solitaire bedrijfsiocatie zijn gevestigd. Pas daarna wordt
gekeken naar locaties op of aansluitend op bestaande agrarische
bouwpercelen van een agrarisch bedrijf, bestaande bouwpercelen van
een agrarisch hulp- of nevenbedrijf of vrijkomende agrarische locaties
in overig agrarisch gebied.
Op de planlocatie is sprake van omzetting van een agrarisch bedrijf met
als nevenactiviteit mest- en fouragehandel naar een volwaardig
agrarisch verwant bedrijf in mest- en fouragehandel en in
mestbewerking. Het intensieve veehouderijgedeelte (het houden van
vieesstieren) komt te vervallen en de bestaande stallen worden
gesloopt. Het gaat om een vrijkomende agrarische locatie, waarbij de
bestaande neventak wordt uitgebreid met de
mestbewerkingsactiviteiten en een volwaardig bedrijf wordt.
Volgens de onderbouwing wordt de meeste mest geladen vanuit de
directe omgeving van de bedrijfsiocatie in Kapel - Avezaath. Het bedrijf
richt zich voor een deel ook op de bovenregionale markt. Wij
concluderen dat het bedrijf wel een lokale binding heeft. Wij kunnen
ons daarom vinden in de locatie aan de Burensestraat 2 te KapelAvezaath.
Het perceel heeft een erftoegang aan de westzijde van het perceel en
aan de zuidzijde is reeds een in-/uitrit aangelegd ten behoeve van het
mest- en fouragebedrijf. De locatie is hiermee goed ontsloten.
Liaaina in Nationaal Landschap
De planlocatie ligt in Nationaal Landschap 'Rivierenland'. Volgens de
Omgevingsvisie en -verordening mogen in Nationaal Landschap alleen
bestemmingen mogelijk worden gemaakt die de kernkwaliteiten van
het Nationaal Landschap niet aantasten of versterken. De planlocatie
ligt in het deelgebied 'Buren - Kerk Avezaath'. Dit gebied kenmerkt zich
door een kleinschalig landschap met veel afwisseling. De planlocatie ligt
aan de rand van het gebied, vlak langs de snelweg A15. De gemeente
heeft de kernkwaliteiten vertaald in het gemeentelijk beleid. Volgens
het gemeentelijke Landschapsontwikkelingsplan (LOP) doet de beoogde
ontwikkeling, gelegen in de lagere gronden met veelal weidebouw,
geen afbreuk aan de ambitie van het LOP. Wij kunnen ons daarin
vinden. Wel merken we op dat het Nationaal Landschap niet in de
ruimtelijke onderbouwing wordt benoemd.
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Er vindt een goede landschappelijke inpassing plaats. Omdat een aantal
agrarische opstallen wordt gesloopt, neemt de oppervlakte aan
bebouwing per saldo niet toe. Er is ons inziens geen sprake van
aantasting van de kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap.
Ad 2)
De RO-onderbouwing geeft aan dat Orgamebo valt onder
Afvalverwerkingsbedrijven (mestvenwerking/korrelfabrieken). Wij
hebben geen andere categorie in de Staat van bedrijfsactiviteiten
kunnen aangeven dan die ook in de RO-onderbouwing is opgenomen.
De classificatie is categorie 5.1
Bijiagen
• In de bijiage bij deze brief treft u een overzicht aan van de
meegestuurde documenten.
Tot slot
Heeft u vragen, neem dan gerust contact op met Stephan van Gennep,
bereikbaar op telefoonnummer 0344-579314. Hij beantwoordt uw
vragen graag.
Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten van Gelderland,
Namens deze,

3. van Maren
Coordinator Vergunningverlening
Omgevingsdienst Rivierenland
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Bijiage: Meegestuurde documenten
Datum
a 16662_W-01_20170324_pdf
a 16662_W-02_20170324_pdf
a 16662_W-03_20170324_prff
a 2016081 l-BO-BOS_blad 6_rev_pdf
a 20160811-BO-BOS_priiK;ipe brandkraan_pdf
a 2016081 l-B0-80S_situatietekening_pdf
a 30160811-BO-BOSbufferpercolaatwater_pdf
a 20160812-btad 2_rev_pdf
a 2016-1037 geotechnisch oi»derzoek_pdf
a 201703-OV-INPASSING BOS_pdf
a 201705-OV-BOS revla_pdf
a 20170629-WM-BOS_pdf
a aanv gegevens 29 juni 2017_pdf
a aanvraaggegevens
a advies waterschap
a Adviesnotitie
a Bijiagen Orgamebo samengevoegd_pdf
a Burcnscstraat2 KapelAvezaath_BRV_vl_pdf
a gczicn 10-04-2017 - 16405_HoofdBcrekenmg_Constructw_Fase_l_Bundel_20170316
a gezien 10-04-2017 - 16405_W-01_201703
a gezien 10-04-2017 - 16662_Hoofdberekening_Con5tnfc:tie_Fase2_20170308
a gezien 10-04-2017 - 16662_W-01_20170324
a gezien 10-04-2017 - 16662_W-02_20170324
a gezien 10-04-2017 - 16662_W-03_20170324
a gezien 10-04-2017 - 20160811-BO-BOS-orgamebo_blad_l_rev_16 03 2017
a gezien 10-04-2017 - 20160811-BO-BOS-orgainebo_blad_3_rev.l6-03-2017
a gezien 10-04-3017 - 20160811-BO’BOS-orgamebo_btad_4_rev_16-03-2017
a gezien 10-04-2017 - 20160811-BO-BOS-orgamebo_blad_5_rev_16-03-2017
a gezien 10-04-2017- 20160811-BO-BO5-orgamebo_doorsnede_buffer_percolaatwater
a gezien 10-04-2017 - 20160811-B0-D0S-orgamebo_situatietekening_inrit
a gezien 10-04-2017 - 2016-1037_rapportage_geotechnisch_onderzoek
a NVWAa_pdf
a Polem spuiwatersilo_pdf
a procesbeschrijvingmestdrogingoirgamebov6
a Ruimtetelijke_onderboiiwing_Burensestraat_2_pdf
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