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Leden van de commissie Ruimte
Van Heemstraweg 46
6641 AE BEUNINGEN

Datum
Kenmerk
Kenmerkcode
Uw contact
Telefoon
Onderwerp

24 augustus 2016
UI16.07574
Harm Bekker
14 024
MER procedure Begijnenstraat

Geachte commissie,
In de commissie Ruimte van 24 mei 2016 en (herhaald) 28 juni 2016 zijn er vragen gesteld over de
MER - notitie voor het oprichten van een pluimveebedrijf aan de Begijnenstraat (ongenummerd) in
Winssen. In deze brief aan u wordt weergegeven wat de procedure is geweest en zijn de
antwoorden verwerkt op uw vragen.

Inleiding
De MER heeft betrekking op het oprichten van een pluimveehouderij. De bedoeling is om 84.800
vleeskuikens (categorie C14a7D14a besluit MER) te gaan houden. Het team Bouwen en Wonen, het
bestemmingsplan en de wetgeving heeft geen invloed op het soort dieren wat de aanvrager wenst te
plaatsen. Dit is geen toetsingskader. De initiatiefnemer bepaalt zelf welke diersoort hij aanvraagt.
De ODRN is namens ons college gemachtigd om onder volledig mandaat de MER beoordeling af te
handelen.
Pas later bij de aanvraag omgevingsvergunning als het project volledig is uitgewerkt, wordt het
project getoetst aan alle relevante wet- en regelgeving. In de MER notitie wordt op voorhand
aangegeven (onderbouwd met berekeningen) dat aan deze wet- en regelgeving kan worden
voldaan. Ter vergelijking wordt aangegeven dat de ammoniakemissie op de huidige locatie aan de
Geerstraat 16 hoger was dan de ammoniakemissie die op de nieuwe locatie met de vleeskuikens
ontstaat.

Aanvraag
De MER aanmeldingsnotitie (hierna MER) is 30 december 2015 ingediend. 4 januari 2016 is de
MER notitie ter beoordeling doorgezet naar de ODRN (onze milieuspecialisten). Vrijdag 8 april
2016 is deze MER notitie aangevuld via de e-mail. De MER is ingediend door het bureau ZLTO.
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Procedure
MER

MER notities worden ingediend bij de gemeente Beuningen. Het team Bouwen en Wonen zet deze
notitie ter toetsing en behandeling uit bij de ODRN. De ODRN is gemandateerd om deze notities te
beoordelen en hierop te besluiten namens ons college. Het college wordt niet geïnformeerd. De
ODRN heeft namens ons college besloten dat een MER rapportage niet opgesteld hoeft te worden.
De gehele procedure en de processen zijn volgens de afspraken tussen de ODRN en de gemeente
verlopen. Gezien de bestuurlijke gevoeligheid, was het in deze casus beter geweest om het college
en via het college de raad, te informeren over het indienen van MER aanmeldingsnotitie, het
indienen van de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit 'Milieu' en het besluit op de MER
notitie.
Bestemmingsplan

Het gebruik als pluimveehouderij is getoetst aan het bestemmingsplan. Het project voldoet aan het
bestemmingsplan. Het bestemmingsplan regelt dat er intensieve veehouderij toegestaan is. Er wordt
geen dierensoort voorgeschreven. Aantallen dieren worden beperkt door de oppervlakte in stallen
en relevante milieuwetgeving.
Natuurbeschermingswet

Separaat heeft de initiatiefnemer een vergunning voor de Natuurbeschermingswet aangevraagd bij
het bevoegd gezag de provincie Gelderland. Deze is in ontwerp verleend. Tegen het ontwerp zijn
zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen kunnen het uiteindelijke besluit veranderen of de provincie
kan de zienswijzen weerleggen en het besluit in stand laten. Hiertegen kunnen belanghebbenden
(die zienswijzen hebben ingediend) na behandeling van de zienswijzen in beroep gaan bij de
rechtbank.
Omgevingsvergunning

Er is een omgevingsvergunning in 2 fasen aangevraagd op 5 juli 2016. De eerste fase activiteit
'Milieu' is op dit moment in behandeling bij de ODRN. Door de ODRN wordt het gehele project
getoetst aan de relevante milieuwet- en regelgeving. De ODRN heeft het mandaat om het
ontwerpbesluit en het besluit voor het milieugedeelte op te stellen. Mocht tegen het ontwerpbesluit
zienswijzen worden ingediend dan is in de mandatering met de ODRN afgesproken dat het
uiteindelijke besluit op het milieugedeelte via ons college wordt genomen.
In de 2 fase wordt de activiteit 'Bouwen' aangevraagd. Deze 2 fase aanvraag is op dit moment nog
niet ingediend. De activiteit 'Bouwen' zal door ons team Bouwen en Wonen in mandaat behandeld
en beoordeeld worden. De ODRN heeft niet het mandaat om de activiteit 'Bouwen' af te handelen.
Samen zijn deze 2 fasen uiteindelijk 1 vergunning. In beide fasen en de daarop genomen (twee
losse) besluiten staan rechtsmiddelen open voor belanghebbenden om hiertegen in bezwaar of
beroep te gaan.
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Vragen?
Mocht er nog nadere duiding of behoefte aan vragen zijn dan het vriendelijke verzoek deze via de
griffie kenbaar te maken.

Wethouder

Piet de Klein
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