Schriftelijke vragen
Reg. Nr. 2017-15
Datum:
Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum beantwoording:
Behandeld in college van:

21 september 2017
D66/GL en PvdA
College via Ben
Bitufa
7 februari 2018
6 februari 2018

(in te vullen door de griffie)
(in te vullen door de aanvrager)
(in te vullen door de aanvrager)
(in te vullen door organisatie)
(in te vullen door organisatie)

Toelichting
Recent is Bitufa volgens een publicatie in de Schaapskooi voorzien van een nieuwe (deel)
vergunning. Kort samengevat komt het er op neer dat het bedrijf kan groeien en dat e.e.a.
omgevingsneutraal dient zijn.
Vooropgesteld is dat we blij zijn met behoud of uitbreiding van werkgelegenheid in onze gemeente.
Toenemende economische bedrijvigheid is belangrijk voor een gemeente als de onze.
Dat gezegd hebbend is het goed om te memoreren dat Bitufa ook een bedrijf is dat de nodige
overlast met zich mee heeft gebracht de afgelopen jaren onder de oude vergunning. Die overlast zat
voornamelijk in de sfeer van stank en geur. In de viermaandrapportage van OD Noord Veluwe 2017
valt te lezen dat over Bitufa 16 x werd geklaagd. De vergunning is kennelijk ontoereikend voor het
voorkomen van geur en stankoverlast.
Vragen:
1. Wat is de reden geweest dat onder de geldende vergunning toch stank en geuroverlast kon
ontstaan? Op welk punt schoot de vergunning te kort?
2. Wat was binnen het bedrijf / de bedrijfsvoering de reden / de oorzaak van die overlast?
3. Wat is in / onder de nieuwe (deel) vergunning de betekenis van het begrip omgevingsneutraal?
4. Er is nu met enige regelmaat sprake van geur / stankoverlast (16 x een klacht vlgs de 4 mnd
rapportage) Wat is de verwachting mbt het voorkomen van stank / geuroverlast onder de vigeur
van de nieuwe (deel) vergunning en waarom is dat?

Namens de fractie van PvdA Heerde en D66/GroenLinks,
Siebren Buist en Silvia van Amerongen

Antwoord (in te vullen door organisatie)
Vooraf
Wij waren voor de beantwoording van de bovengenoemde schriftelijke vragen voor de inhoudelijke
input afhankelijk van de ODNV. Sinds september jl. heeft er tussen ons en de ODNV diverse malen
overleg plaatsgehad, dat vereist was om te komen tot een adequate beantwoording. Deze

handelwijze verklaart waarom in dit geval niet kon worden voldaan aan de gebruikelijke
afdoeningstermijnen.
Publicatie Schaapskooi milieuneutrale melding
In de bovenstaande toelichting wordt verwezen naar de publicatie van de milieuneutrale wijziging in
de Schaapskooi.
De milieuneutrale wijziging heeft alleen betrekking op het plaatsen van een nieuwe grotere
bitumentank ter vervanging van de beschadigde en buiten gebruik gestelde tank. Er is geen sprake
van het verlenen van toestemming voor groei van het bedrijf.
Ad 1. Voor het bedrijf Bitufa, Vlijtweg 4, Wapenveld zijn op 15 februari 2005 en op 6 juli 2015
omgevingsvergunningen verleend. Daarnaast zijn de voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de
bijbehorende Activiteitenregeling deels van toepassing.
In de omgevingsvergunning van 2005 zijn geen voorschriften opgenomen ten aanzien van geur. De
omgevingsvergunning van 2015 bevat één voorschrift ten aanzien van geur. Conform dit voorschrift
(1.2.1) moest het bedrijf binnen 3 maanden na het onherroepelijk worden van de beschikking een
geuronderzoek uitvoeren. Dit geuronderzoek is uitgevoerd door Witteveen en Bos. Uit dit onderzoek
(Rapport Witteveen en Bos, HRD40-4/16-013.586, d.d. 4 augustus 2016) blijkt dat het bedrijf
voldoet aan de normen van het Gelders Geurbeleid.
Dat een bedrijf voldoet aan de normen van het Gelders geurbeleid wil dit niet zeggen dat er geen
geuroverlast kan ontstaan. Deze normen zijn 98 percentiel waarden, dit betekent dat de normen 2%
van de tijd (176 uur per jaar) overschreden mogen worden.
Vanwege de stijging van het aantal geurklachten in de afgelopen periode heeft de ODNV op 15
maart 2017 een controlebezoek uitgevoerd met een deskundige van Bureau Milieumetingen. Naar
aanleiding van dit bezoek zijn een aantal aanbevelingen gedaan, deze zijn vastgelegd in de brief van
11 april 2017.
Aan de hand van deze aanbevelingen zal ook bekeken worden of er aanvullende voorschriften
opgesteld kunnen worden in de omgevingsvergunning.
Ad 2. Het is onduidelijk waardoor geuroverlast in de omgeving ontstaat. Ter voorkoming van
geuroverlast is binnen de inrichting een gaswasser aanwezig. Deze gaswasser moet de
geurcomponenten uit de uittredende lucht “wassen”. Goede aansturing en onderhoud van deze
gaswasser is belangrijk. Om dit te bewerkstelligen zal er worden bekeken of hiervoor aanvullende
voorschriften opgenomen kunnen worden in de omgevingsvergunning.
Ad 3. Er is sprake van een milieuneutrale wijziging indien het onderstaande van toepassing is:
De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de
vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een
vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering
van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt:
1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is
toegestaan (milieuneutraal);
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de
Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.
De aanvraag is getoetst aan deze criteria en geconcludeerd is dat vanuit het toetsingskader dat
betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting er geen redenen zijn om de
omgevingsvergunning te weigeren.
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Conclusie: er zijn geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu toegestaan dan volgens
de geldende vergunning al het geval is.
Ad 4. Onder de toetsing ten aanzien van de gevolgen voor het milieu staat het volgende:
“Bij een bitumentank is er sprake van geuremissies. In de aanvraag is aangegeven, dat bij Bitufa de
verdringingslucht van de bitumentank afgevangen en behandelt via de gaswasser. Wij leggen dit in
deze vergunning vast door middel van een voorschrift. Wij verwachten geen effecten op de
geurcontouren als gevolg van het vergroten van de tank. Over het jaar genomen zal de totale
verdringingsemissies dan ongeveer gelijk blijven, omdat de totale doorzet aan bitumen niet
toeneemt. Voor dit aspect zijn geen grotere of andere gevolgen voor het milieu te verwachten.”
Aan verleende omgevingsvergunning is het volgende voorschrift verbonden:
2.1.14 De ontluchtingsleiding van de bitumentank moet zijn aangesloten op de gaswasser. De
bitumentank mag niet worden gevuld, als de gaswasser niet in werking is.
Zoals hierboven aangegeven zijn ten aanzien van geur geen grotere of andere gevolgen te
verwachten.
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