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Vraag
Al weer enige tijd geleden is er een initiatief ingediend voor het oprichten van een mestverwerkingsbedrijf aan de Breemortelweg 20-22. Bij ons is bekend dat vanuit de omgeving bezwaren zijn gerezen
tegen het oprichten van dit mestverwerkingsbedrijf. Inmiddels hebben we ook begrepen dat de Provincie beperkingen heeft gesteld aan LOG gebieden. Daarom willen wij graag het volgende weten:
1)
2
3)

Op welke wijze vindt er overleg plaats met omwonende en op welke wijze wordt het belang
van de omgeving, de leefbaarheid en omwonende gewogen?
Wat is de exacte status van het ingediende initiatief?
Wat zijn de gevolgen van de beperkingen voor het ingediende initiatief ?

Antwoord
1)
a) Op 19 april 2010 heeft een overleg plaatsgevonden tussen de gemeente (portefeuillehouder en medewerker afdeling Milieu) en omwonenden waarin gerezen bezwaren
vanuit de omgeving zijn besproken.
b) In juli 2010 is een eerdere raadsvraag met betrekking tot Breemortelweg 20-22 (RV10035) beantwoord.
c) Met initiatiefnemer (van den Eijnden) is afgesproken dat deze zelf een informatieavond organiseren waarin zij alle plannen toelichten. Afgesproken is ook dat 2 personen van de gemeente hierbij aanwezig zullen zijn (milieu en ruimtelijke ordening).
Verder heeft een ontwerp-wijzigingsplan (ruimtelijk) en een ontwerpmilieuvergunning (milieu) ter inzage gelegen. Hierop heeft eenieder kunnen reageren
(zie verder punt 2.).
Alle hierin genoemde bezwaren / punten worden zorgvuldig bij de afwegingen betrokken
waarbij aandacht is voor een goed woon- en leefklimaat voor omwonenden.

2)

Het initiatief bestaat uit 2 delen:
a) milieu: Een ontwerp-milieuvergunning is gepubliceerd (26 maart t/m 6 mei ter inzage
gelegen). Hiertegen zijn zienswijzen ingediend;
b) ruimtelijke ordening: een ontwerp-wijzigingsplan heeft ter inzage gelegen van 16 april
t/m 27 mei 2010. Hiertegen zijn zienswijzen ingediend.
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Inhoudelijk zijn de zienswijzen vooral gericht op de milieucomponenten Fijnstof en Geur.
Hierop is de adviseur van aanvrager aan de slag gegaan om deze componenten nader te onderzoeken. Vorige week(week 42, 2010) is aanvullende informatie bij de gemeente binnengekomen. Deze aanvullende informatie wordt momenteel bekeken. Dit rapport is nodig om de
zienswijzen op beide procedures(milieu en ruimtelijk ordening) te beantwoorden. Dit zal vervolgens gebeuren en de beide beantwoordingen op de zienswijzen zullen dan worden aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders. Deze besluit dan over het wel / niet
verlenen van de vergunningen.
3)

De provincie heeft beperkingen gesteld aan LOG gebieden (500m zone rond stankgevoelige
objecten). Deze beperkingen gelden echter alleen voor uitbreiding (vergroting) van Agrarische
bouwblokken met een aanduiding Intensieve VeeHouderij (IVH). In voornoemd plan is geen
sprake van een intensieve veehouderij. Het bouwblok wordt ook niet vergroot. Het betreft hier
een functiewijziging. De door de provincie opgelegde beperkingen aan LOG-gebieden zijn
daardoor niet van toepassing op plan Breemortelweg 20-22.

2

