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Gedoogverklaring Van Hulsen-Koppen V.O.F

Voorstel

Een gedoogverklaring met voorschriften af te geven aan Van Hulsen-Koppen V.O.F., voor
de locatie Bocholterweg 82 te Weert, voor een periode van 10 maanden.

Inleiding

Aan de Bocholterweg 82 te Weert is een inrichting gevestigd voor het houden van
vleesvarkens en rundvee. Op l januari 2020 moeten zij met hun inrichting voldoen aan
het Besluit emissiearme huisvesting. Hieruoor moeten zij aanpassingen doen aan hun
inrichting. Daarvoor heeft hun adviseur, namens de inrichting, op2 april 2019 een
aanmeldnotitie vormvrije m.e.r. beoordeling (hierna: aanmeldnotitie) ingediend voor het
plaatsen van een luchtwasser op de bestaande stal.
Doordatde Raad van State op 29 mei 2019 het Programma Aanpak Stikstof (hierna: PAS)
heeft vernietigd en de PAS niet meer als toetsingskader gebruikt kon worden, heeft de
beoordeling van de aanmeldnotitie stil gelegen.

Beoogd effect/doel

De strijdigheid die op 1januari2020 ontstaat met de emissiewaarden uit het Besluit
emissiearme huisvesting onder voonnraarden te gedogen voor een periode van 10
maanden.

Argumenten

1.1 De inrichting voldoet op 7 januari 2020 niet aan het Besluit emissiearme huisvesting.
Op 1 januari 2O2O moet de inrichting ervoor zorgen dat zij voldoet aan de maximale
emissiewaarden voor ammoniak en fijnstof zoals deze zijn opgenomen in het Besluit
emissiearme huisvesting. Op voorhand is al duidelijk dat de inrichting op 1 januari 2020
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nog niet zal voldoen aan deze emissiewaarden. Dit komt mede doordat de beoordeling van
aanmeldnotitie nog loopt en de inrichting pas daarna de omgevingsvergunning kan

aanvragen en na verlening nog de luchtwassers moet realiseren.

1.2 Er zijn bijzondere omstandigheden om (t¡jdelijk) af te zien van handhavend optreden.
Onder biJzondere omstandigheden kan een bestuursorgaan afzien van handhavend
optreden. Handhavend optreden kan zodanig onevenredig zijn in verhouding tot de

daarmee te dienen belangen dat van optreden in een concrete situatie L¡ehoort te worclen

afgezien. In dit geval is sprake van een bijzondere omstandigheid.
Daarnaast is er ook concreet zicht op legalisatie van de strijdige situatie. Immers nadat de

omgevingsvergunning verleend is en de luchtwasser is aangebracht in de varkensstal zal

de inrichting voldoen aan het Besluit emissiearme huisvesting.

7. 3 Redenen gedoogverklaring.
Op 1 januari2O2O zou handhavend opgetreden moeten worden vanwege het niet voldoen
aan de maximale emissiewaarden uit het Besluit emissiearme huisvesting. De

consequentie is dan dat de stallen leeg moeten komen te staan en de dieren weg moeten.
Dit wordt in dit concrete geval gezien als een te zware eis. Meegewogen hierbij is dat de

inrichting actief bezig is geweest met het verkrijgen van de benodigde vergunningen om te
kunnen voldoen aan het besluit. Daarnaast is het niet aan de inrichting te wijten dat de
procedure tijdelijk stil heeft gelegen door de uitspraak van de Raad van State over de

PAS. Bovendien kan de inrichting, nadat de vergunning is verleend, op relatief korte
termijn voldoen aan het Besluit emissiearme huisvesting door het plaatsen van de
luchtwasser.

1.4 Periode van 70 maanden.
Op 2 april 2019 is namens de inrichting door hun adviseur een aanmeldnotitie ingediend.
Na de vernietiging van de PAS op 29 mei 2019 was het niet mogelijk om een besluit te
nemen over de aanmeldnotitie. Op 27 november 2019 heeft het college kennis genomen

van het Stappenplan Aanpak Stikstofproblematiek. Door de keuze voor deze beleidslijn is

het voor de inrichting mogelijk om met een tweede rekenprogramma (naast Aerius) de

stikstofdepositie op de natura 20O0-gebieden aan te tonen en kan een besluit worden
genomen over de aanmeldnotitie. De periode, die niet aan de inrichting te wijten is,

bedraagt dan ook ongeveer 10 maanden.

Kanttêkcnlngcn cn rlsico's

Niet van toepassing.

Einanciële, personele en juridische gevolgen

Tegen de gedoogverklaring kan geen bezwaar worden ingesteld door de overtreder.
Derden belanghebbenden kunnen een handhavingsverzoek indienen'

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie

Na afloop van de termijn van de gedoogverklaring vindt een controle plaats. De inrichting
moet dan voldoen aan het Besluit emissiearme huisvesting. Voldoet zij niet dan zal alsnog
het handhavingstraject worden opgestart.
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Gommu nicatie/ participatie

Van Hulsen-Koppen V.O.F en haar adviseur berichten conform bijgevoegde verklaring

Overleg gevoerd met

Intern:
S. Govers en K. van de Water, vergunningverleners Milieu van de afdeling Vergunningen,
Toezicht en Handhaving.
S. Leyba, jurist van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving.
M. Beeren, beleidsmedewerker afdeling Ruimtelijk Beleid.

Extern:
Niet van toepassing

Bijlagen:

Gedoogverklaring.
Begeleidende brief.
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